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Tópico de interesse: Formação de Professores para a era digital, Escolas do século XXI, 
Dispositivos móveis na educação.  

Descrição e objetivos: A inserção das tecnologias digitais (TDs) pode ser um elemento 
perturbador das práticas escolares vigentes. Essas perturbações podem ter como 
consequência o redimensionamento das ações docentes e o maior envolvimento dos 
estudantes, privilegiando a aprendizagem baseada na interação e na cooperação. Isso 
requer mudanças nas propostas político-pedagógicas das escolas de modo a alinhar as 
possibilidades oferecidas pelas TDs com estratégias pedagógicas inovadoras. 
Nessa perspectiva, esse trabalho relata uma investigação no contexto do projeto do 
governo Federal Um Computador por Aluno (UCA). Essa investigação e envolve duas 
escolas de ensino fundamental da rede pública municipal na Serra Gaúcha, sendo assim 
identificada como “UCA na Serra”, e está vinculada a um projeto de pesquisa aprovado 
pelo CNPQ, desenvolvido em parceria firmada entre UFRGS, UNISINOS e UCS e as 
secretarias de educação dos municípios envolvidos.  A equipe atua em três frentes: a 
formação dos professores, o envolvimento da gestão escolar, e a presença dos 
pesquisadores no contexto escolar. Na formação docente, partimos da proposta do e-
proinfo, avançando nos aspectos que emergem das reflexões e demandas dos próprios 
professores. Na gestão escolar, incluímos a parceria com a secretaria municipal de 
educação e a equipe diretiva das escolas envolvidas. E no caso da presença dos 
pesquisadores no ambiente escolar, destacamos que todos os envolvidos fazem parte do 
pesquisador coletivo, uma vez que o método que embasa nossa pesquisa é a pesquisa-
ação (BARBIER, 1996; MORIN, 2004).  Como suporte teórico na busca de entender 
esse contexto, consideramos a Biologia do Conhecer de Maturana e Varela, a 
Epistemologia Genética de Piaget e os conceitos de cultura digital e cibercultura, dentre 
outros. 
Objetivos: 
Compreender como ocorre o processo de inserção das TDs na comunidade escolar 
considerando o contexto social e educacional da comunidade, as práticas educativas em 
andamento (relação professor e aluno e a relação escola - comunidade). 

Propor indicadores para a utilização das TDs no meio escolar na perspectiva da inclusão 
das escolas na cultura digital. 




