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Abstract. This article aims to present the experience of the e-Bonito project.  

This project uses the sociodigital inclusion perspective to diminish the social 

inequality and to fill the information technology gap presented by the children 

from Bonito-PE. The e-Bonito Project organizes and promotes complimentary 

activities to enhance the junior school students’ curriculum, offering better 

educational and cultural opportunities through information technology. 

Resumo. Este artigo tem como principal objetivo apresentar experiências 

vividas no Projeto e-Bonito. Este projeto tem como perspectiva a inclusão 

sociodigital, a fim de diminuir as desigualdades e as dificuldades de acesso às 

tecnologias de informação por parte das crianças da cidade de Bonito-PE. 

Para isto, o projeto e-Bonito organizou e promoveu uma série de atividades 

para complementar a formação de estudantes do Ensino Fundamental, 

oferecendo melhores oportunidades de educação e cultura através de 

tecnologias da informação. 

1. Introdução 

Como tem-se observado, a inserção de tecnologia na educação tem facilitado no 

processo ensino-aprendizado. De acordo com [Valente, 2012], “as facilidades técnicas 

oferecidas pelos computadores possibilitam a exploração de um leque ilimitado de 

ações pedagógicas, permitindo uma ampla diversidade de atividades que professores e 

alunos podem realizar". O uso da tecnologia aplicada a educação pode proporcionar 

uma nova oportunidade de escolarização. Pois além de resgatarem seus valores culturais 

e antigas relações de vivências sociais, abre possibilidades e novas alternativas de 

experimentos para novos conceitos que possuem valores agregados ao conhecimento 

científico e seus segmentos tecnológicos. Além disto, todas as atividades propostas 

dentro de uma visão colaborativa, com oficinas em grupos, criação de material textual e 

audiovisual, criadas de acordo com o perfil do alunado, também contribuem para que os 

discentes não percam o interesse pelo conhecimento e nem abandonem seus estudos ao 

final do Ensino Fundamental, pois a criatividade é o caminho para se dar continuidade 

ao processo total de escolarização. 



  

 Considerando todos estes aspectos ressaltados, este artigo tem como principal 

objetivo descrever as experiências vividas e aprendidas através do curso Aprender & 

Criar, uma atividade desenvolvida pelo Projeto de Extensão e-Bonito: uma rede de 

aprendizagem e inclusão sociodigital. Fruto de uma parceria entre a Universidade de 

Pernambuco (UPE) e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal 

de Bonito - PE, firmada em 2012, o projeto e-Bonito vem apresentando resultados 

significativos para todos os envolvidos no processo. 

 Utilizando as próprias estruturas físicas dos prédios das instituições de ensino 

que redefeniram as salas de aula em improvisados laboratórios de informática e 

consequentemente do aprendizado adquirido através das novas práticas de utilização dos 

equipamentos (netbooks) doados pela Prefeitura Municipal de Bonito, uma vez 

existentes como ferramenta de aperfeiçoamento educativo na rede pública de ensino, o 

cenário para a aplicação das propostas organizacionais se fez bastante promissor.  

 O projeto teve como prioridade ações que pudessem introduzir, complementar e 

desenvolver a formação educacional e profissional daqueles que fazem parte das 

escolas, sejam eles: alunos, servidores públicos, funcionários e dos moradores locais 

nossas ações visam à ampliação do conhecimento cognitivo e da visão crítica e social de 

todos aqueles que puderam ser beneficiados pelo projeto, dando melhores condições 

para a sua inserção, seja na sociedade, no universo acadêmico ou no mercado 

profissional. 

 Este artigo está estruturado da seguinte forma: na Seção 2 são abordados os 

principais agentes motivadores para o desenvolvimento do projeto e-Bonito; o projeto 

será descrito em maiores detalhes na Seção 3; na Seção 4 serão apresentados os 

resultados obtidos nesta primeira versão do projeto e, por fim, algumas conclusões e 

trabalhos futuros serão delineados na Seção 5. 

2. Motivação 

Através da Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas 

Escolas Brasileiras [CGI, 2010], realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(cgi.br) em 2010, pode-se verificar a frequência entre as principais atividades realizadas 

pelos professores com seus alunos no cotidiano escolar (Gráfico 1): as três principais 

atividades são exercícios para prática e fixação do conteúdo, aula expositiva e 

interpretação de texto. Estas atividades podem representar um sistema engessado a 

práticas tradicionais, convencionais. 



  

 

Figure 1. Gráfico sobre principais atividades desenvolvidas pelos professores 
– Parte I 

 No Gráfico 2, pode-se perceber que práticas mais estimulantes e inovadoras, 

como jogos educativos e utilização do computador, apresentam-se ausentes no cotidiano 

dos alunos e professores com uma porcentagem significativa. Este cenário é bastante 

desfavorável, pois de acordo com [Silva, 2010], o uso de tecnologia provoca mudanças 

nos modos de aprender, ensinar, pensar, relacionar-se com as demais pessoas e, 

também, de conceber e desenvolver o currículo. Mais adiante, [Silva, 2010] diz que é 

importante considerar que a incorporação de novas tecnologias aos modos de aprender e 

ensinar torna necessário repensar o desenvolvimento do currículo. 

 Recentemente, a cidade de Bonito, localizada no Agreste e distante 

aproximadamente 104 Km da capital pernambucana, tomou como iniciativa a 

distribuição de 1500 netbooks para alunos da 5a série do Ensino Fundamental. Esta 

iniciativa é de grande importância para o desenvolvimento da cidade, porém, é 

necessário que haja um treinamento/capacitação para que estes recursos não sejam 

subutilizados pelos alunos e se crie um cenário semelhante ao Gráfico 2. 

 Percebendo esse cenário, docentes e discentes da Universidade de Pernambuco 

(UPE) – Campus Caruaru desenvolveram o Projeto e-Bonito em parceria com a 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Bonito - PE.  O 

principal objetivo do projeto foi disseminar conhecimentos aplicados à inclusão 

sociodigital e cultural, fornecendo a estas crianças novas metodologias de aprendizado 

com a utilização de ferramentas digitais, além de ampliar os valores culturais e 

pedagógicos prospectados nas mais diversas áreas do conhecimento já abordadas em 

sala de aula. 



  

 

Figure 2. Gráfico sobre principais atividades desenvolvidas pelos professores 
– Parte II 

 Os processos que envolvem a comunicação e as práticas tecnológicas tendem a 

ser mais integradores e interativos. Segundo [Moran, 2009], “o professor é um 

facilitador, que procura ajudar a que cada aprendiz consiga avançar em seu próprio 

processo de aprendizagem. Mas tem os limites do conteúdo programático, do tempo de 

aula, das normas legais. Ele tem uma grande liberdade concreta, na forma de conseguir 

organizar o processo de ensino-aprendizagem, mas dentro dos parâmetros básicos 

previstos socialmente”. 

 A partir da relação professor-aluno mais aberta, dentro de um ambiente 

tecnológico há uma integração ativa entre a sociedade e a escola, entre a aprendizagem 

e os conceitos educacionais de uma vida acadêmica. Não podemos mais considerar as 

aulas como um espaço de educação passiva, mas sim como um cenário ideal para o 

aproveitamento contínuos da aprendizagem. O formato de curso tecnológico aplicado 

pelo e-Bonito faz referência híbrida entre a presença das tecnologias e dos valores 

culturais locais. Desse modo, possuímos uma flexibilidade diferenciada em todos os 

sentidos educacionais aplicados. Analisamos que o importante é aprender e não impor 

um padrão único de ensino as práticas tecnológicas. 

 Diante destas aplicabilidades, nossa integração se faz maior nas tecnologias e 

das metodologias de trabalhar com o oral, a escrita e o audiovisual. Assim, não 

precisaremos abandonar as formas já conhecidas pelas tecnologias telemáticas só 

porque são essenciais na educação do futuro, porém as utilizaremos como mediação 

facilitadora do processo de ensinar e aprender de forma participativa. 

3. O projeto e-Bonito 

O Projeto e-Bonito reuniu acadêmicos dos cursos de graduação de Sistemas de 

Informação e Administração com Ênfase em Marketing de Moda da Universidade de 

Pernambuco (UPE) - Campus Caruaru para desenvolver um processo de 

aperfeiçoamento do aprendizado de alunos do Ensino Fundamental através da utilização 

de ferramentas digitais. Utilizando segmentos da interdisciplinaridade, o projeto 

estimulou e aplicou inovação tecnológica nos processos pedagógicos em conjunto com 



  

o fortalecimento da cultura do município de Bonito – PE, fortalecendo o tripé Educação, 

Tecnologia e Cultura.  

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais sobre Pluralidade Cultural 

[MEC, sd] do Ministério da Educação, “reconhecer e valorizar a diversidade cultural é 

atuar sobre um dos mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da 

cidadania para todos e, portanto, para a própria nação”. O mesmo documento diz ainda 

que ao valorizar as diversas culturas presentes no Brasil, pode-se propiciar ao aluno a 

compreensão de seu próprio valor, promovendo sua autoestima como ser humano pleno 

de dignidade. Desta forma, um dos principais diferenciais do Projeto e-Bonito é 

fornecer estratégias para que o aluno tome conhecimento desta pluralidade cultural, ao 

mesmo tempo em que se pretende fortalecer e enriquecer a cultura local bonitense. 

 Os benefícios da educação através dos sistemas de informação e comunicação 

proporcionam desenvolvimento das sensibilidades técnicas e sistêmicas onde os 

resultados em sua maioria são bastante positivos e promissores. Os sistemas de 

informações podem então ser definidos como uma porta auxiliar para o conhecimento 

construtivo onde as aplicações bem estruturadas são capazes de criar uma série de 

inovações. Quando esse conhecimento acontece de forma interdisciplinar, é possível 

fortalecer as bases do conhecimento cognitivo do aprendiz, sendo então projetados para 

as crianças com esse tipo de aprendizado, gerando um ciclo de interesse familiar, tendo 

início pelos pais que se integram e interagem mais com seus filhos, trazendo benefícios 

para as famílias e, consequentemente, para a sociedade.  

 Com ou sem as práticas das tecnologias pode-se vivenciar processos 

participativos de compartilhamento de ensinar e aprender, através do interesse juvenil 

pelas ferramentas digitais de comunicação, tornando assim o aprendizado mais 

confiante onde se é gerado uma motivação constante, tanto da integração de todas as 

possibilidades da aula criativa e interativa, quanto do aproveitamento do tempo no uso 

correto das ferramentas tecnológicas. É perceptível que a iniciativa pela aplicabilidade 

da educação tecnológica num processo dinâmico e amplo de informação inovadora 

reelabore de forma particularizada a integração do objeto de estudo em todas as 

dimensões pessoais sendo elas cognitivas, emotivas, sociais, éticas e utilizando todas as 

habilidades disponíveis do professor e do aluno. 

 É importante educar para gerar autonomia, segundo [Moran, 2009], “a 

autonomia é importante para que cada um encontre o seu próprio ritmo de 

aprendizagem e que assim seja possível construir a base de um determinado 

conhecimento, onde ao mesmo tempo, é importante educar para a cooperação, para uma 

futura multiplicação do conhecimento, onde seja possível aprender em grupo, para 

intercambiar ideias, participar de projetos, realizar pesquisas em conjunto.” Só se pode 

educar construindo valores para esta autonomia, se o educador for capaz de cumprir seu 

papel mantendo uma nova relação no processo de ensinar e aprender, sendo 

possivelmente de forma mais aberta, participativa, respeitosa e compreensiva do ritmo 

de cada aluno e das habilidades específicas de cada um. 

 Quando combina-se equilibradamente a interação e a interiorização favorável a 

educação, cria-se um caminho para a autonomia, onde se prioriza a construção de 

agentes multiplicadores que venham a tornar cada vez mais viável a estrutura 

organizacional de um projeto como o e-Bonito. Através da interação somos capazes de 

aprender, nos expressar, confrontar nossas experiências, ideias e nossas realizações, 



  

sendo através desta interação que buscamos ser aceitos ou acolhidos pela sociedade, 

pelos colegas, pelo mercado competitivo de trabalho. É papel da universidade gerenciar 

projetos e ações que propiciem esta definição de uma nova cultura educacional, que vise 

não só a preparação da Educação Fundamental para o Ensino Médio, mas que haja um 

fortalecimento e uma introdução às novas tecnologias para que essas bases sejam 

sólidas e venham a beneficiar o educando ao direcionamento vocacional e ao ingresso 

as universidades. 

 Pela interiorização do conhecimento é que se faz a integração de todas as ideias 

que norteiam o projeto e-Bonito, pois acredita-se que é o local onde se é capaz de 

interagir com o seu próprio contexto histórico, onde se encontra a sua essência, a sua 

identidade, a sua cultura. Aliada a interiorização, tem-se também a tecnologia como 

uma dos principais alicerces do projeto. A tecnologia proporciona interações cada vez 

mais diversificadas e amplificadas, combinando o presencial como virtual. Os 

educandos estão sendo solícitos a estarem sempre adequados as inovações educacionais 

para que este seja um caminho em que se possa alcançar um diferencial acadêmico onde 

adotem com eficiência e eficácia as práticas efetivas da interiorização do conhecimento.    

4.1. O curso Aprender & Criar 

Para alcançar os objetivos traçados, o projeto e-Bonito desenvolveu o curso Aprender & 

Criar de aperfeiçoamento de aprendizado para alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental, com carga horária total de 20h, aos sábados. Nesta primeira versão do 

projeto, 90 alunos puderam fazer parte do curso Aprender & Criar, sendo 50 alunos da 

área rural e 40 da área urbana. 

 Os alunos participantes do curso utilizaram seus próprios netbooks como um 

complemento no processo de aprendizado. Ao mesmo tempo, o curso também teve 

como objetivo o estímulo a criatividade e o fortalecimento da cultura local. Este 

objetivo foi alcançado através de produção de conteúdo digital (texto digital, áudio, 

vídeo, dentre outros) pelos próprios alunos, tendo como principal motivação a cultura 

bonitense.  

 Com a média de idade dos alunos participantes em 11 anos, as aulas tiveram que 

ser transmitidas de maneira mais dinâmica e interativa, para não só atrair a atenção, mas 

também fazer com que as crianças se sentissem a vontade e participassem se tornando 

parte ativa do aprendizado. Então, desta maneira os monitores, alunos da Universidade 

de Pernambuco no curso de Sistemas de Informação e Administração, criaram as aulas 

inserindo conteúdos ilustrativos, como imagens e vídeos, e também exemplos do 

cotidiano, facilitando a aprendizagem e fazendo com que os alunos dividissem suas 

experiências do dia a dia com relação ao tema não só falando, mas inserindo-as nas 

atividades. Os monitores também ministraram de maneira descontraída, se comunicando 

com brincadeiras, trazendo os alunos para participarem das aulas dando suas opiniões 

ou fazendo perguntas, e premiando com selos de qualidade, criatividade entre outros, as 

atividades realizadas pelos alunos, mostrando sempre a importância de participar. 

 É importante enfatizar que as experiências vividas contribuíram para a 

desmistificação da utilização de ferramentas livres (open source) no ensino tecnológico. 

Apesar da grande maioria não possuir conhecimento específico acerca da utilização do 

sistema operacional Linux não apresentaram grandes dificuldades iniciais durante as 

atividades realizadas. É possível justificar através da utilização do software livre como 



  

uma alternativa funcional em combate a exclusão digital, principalmente quando a 

proposta inicial do projeto possui seu foco na interiorização do conhecimento e no 

benefício do avanço educacional das comunidades que possuem dificuldades no 

processo de inclusão digital que requer recursos que na maioria das vezes foge da 

realidade dessas pessoas que possuem atração pelo conhecimento, mas por um outro 

lado indispõe dos recursos necessários para a realização deste processo. Em sua obra, 

[Castells, 2000], diz que “a questão da conectividade, ou da falta dela, é uma questão 

real e problemática, pois as pessoas que não possuem acesso às TICs apresentam uma 

fragilidade cada vez mais considerável no mercado de trabalho”. 

5. Resultados obtidos 

Através do curso Aprender & Criar, os alunos participantes puderam aprender conceitos 

básicos de informática, como componentes de um computador, edição de texto e 

apresentação, bem como produção de fotografia e áudio. Os resultados obtidos foram 

produções textuais e fotográficas que retratam de forma singela a vida na área rural e 

urbana da cidade de Bonito. 

 Os alunos puderam mostrar por meio do computador lugares históricos e 

histórias da cidade onde vivem, aprendendo a manusear os restritos materiais 

tecnológicos aos quais têm acesso, como fotografar através das câmeras dos netbooks, e 

utilizar estas fotografias em produções textuais e visuais por meio das ferramentas 

oferecidas pelo Mandriva, versão do sistema operacional Linux utlizada pelos alunos 

nos computadores recebidos. Além disto, através das produções textuais, pode-se 

aprimorar alguns conceitos de língua portuguesa, especialmente a ortografia, onde 

sentem maior dificuldade. Também pode ser notado o melhoramento da expressividade 

e comunicação dos alunos, a cada realização de aula, por ser um ensino mais intuitivo e 

participativo. 

 Um diferencial importante no curso foi a preocupação em ponderar nos alunos o 

conhecimento técnico e a vivência, ainda que  restrita pelos poucos recursos 

tecnológicos que eles dispõem. Isto é, cada aluno pôde, ao longo das aulas, aprender na 

teoria como usar a ferramenta e logo depois na prática. Isso foi importante não só para 

que o curso ganhasse mais força e usasse a prática para fortalecer a teoria, mas também, 

e principalmente, por fazer do curso algo instigante à curiosidade de cada aluno, para 

que mesmo em construção coletiva, cada indivíduo com sua particularidade pudesse 

desenvolver os talentos que eles já tinham e descobrir outros que foram se formando no 

decorrer do curso. 

 Isso foi possível porque o curso trouxe em suas aulas culturais uma variedade de 

atividades, nas quais os alunos puderam conhecer e trabalhar com diferentes mundos, 

como criação de produtos através de reciclagem tecnológica, jornalismo, fotografia, 

dentre outros. Com isto, novas perspectivas puderam transparecer: pode-se ver nas 

crianças futuros universitários, fazendo-os começarem a pensar na profissão que 

desejam seguir.   

 Apesar de um primeiro impacto causado pela nova metodologia de ensino e por 

se tratar da geração de novos laços sociais entre monitores e alunos, ambos conseguiram 

desenvolver com plenitude as atividades planejadas e acompanhadas. Durante as aulas 

de contextualização, reciclagem tecnológica e criação multimídia a interatividade era 

capaz de invadir o ambiente tornando a aula agradável para todos, onde as intervenções 



  

dos monitores ocorriam apenas quando algum tipo de dispersão vinha a atrapalhar o 

foco da atividade impossibilitando a produção, porém a concentração pelo aprendizado 

dos novos conceitos gerava a curiosidade necessária para a fácil aceitação e fixação do 

material trabalhado, além de criar um ambiente de produção colaborativa onde os 

alunos faziam o papel de protagonistas enquanto os monitores apenas os direcionavam 

para a melhor forma de realizar aquilo que eles haviam pensado. 

 Os participantes tinham ciência de que o curso Aprender & Criar I era um 

complemento de suas atividades realizadas durante a semana em sala de aula e que 

estavam ali apenas para o aprendizado e aperfeiçoamento daquilo que desconheciam 

que é o caso da educação tecnológica. As atividades realizadas não os rendiam nenhum 

tipo de pontuação em suas médias escolares, mas isso não os impediu de comparecer em 

massa durante todas as aulas de forma efetiva e participativa, todo o conhecimento foi 

construído em conjunto, sentiam-se sempre desafiados a superar suas próprias 

expectativas e nunca hesitaram em tirar suas dúvidas frequentes com os monitores e os 

próprios colegas, gerando um ciclo de altruísmo positivo que os renderam não só o 

conhecimento adquirido, mas também novos valores pessoais de análise, percepção da 

dificuldade do próximo e entendimento da necessidade de estar sempre procurando 

novas fontes de conhecimento. 

 Além do conhecimento técnico adquirido, acredita-se que um dos maiores 

benefícios foram mudanças de âmbito social e motivacional, tanto nos alunos, como 

também em todos os envolvidos no processo, como pais e professores. 

7. Conclusões e trabalhos futuros 

Este artigo apresentou algumas atividades realizadas pelo projeto e-Bonito, com foco 

em alunos da 5a série do Ensino Fundamental, nas quais práticas tecnológicas foram 

inseridas no contexto educacional, com o objetivo de fortalecer a cultura bonitense e 

estimular os alunos participantes do curso Aprender & Criar. Percebeu-se que através de 

ações simples e com recursos próprios, pode-se contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento educacional das crianças. 

 Para ampliar o alcance e atender a demanda do público alvo, em 2013 o projeto 

e-Bonito será ampliado para mais 4 polos educacionais, alcançando assim o total de 6 

regiões da cidade, chegando a atingir praticamente a todos os alunos de 5ª séries da rede 

pública municipal, com o curso cultural de informática básica denominado Aprender e 

Criar I. Além disso, também está previsto a execução do projeto piloto do curso 

Aprender & Criar II para alunos da 6ª série. Paralelamente a estas atividades voltadas 

para alunos, o projeto e-Bonito também planeja para 2013 capacitações para os 

professores da rede pública. 

 Assim, de acordo com as atividades desenvolvidas, estima-se a curto e longo 

prazo que o Projeto e-Bonito possa contribuir para um melhor processo de aprendizado 

de alunos do Ensino Fundamental, podendo servir como base auxiliar de funcionalidade 

pedagógica para professores aprimorando uma nova metodologia de ensino. De forma 

integrada a partir da aplicabilidade tecnológica espera-se que a vivência de uma nova 

cultura de desenvolvimento do aprendizado focado principalmente nas formas lúdicas 

virtuais torne-se uma realidade na cidade de Bonito e que se vá muito além disso, 

estimulando-os a dar continuidade as práticas inovadoras e criativas de ensino. 
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