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“O que me parece fundamental para nós, hoje, 

mecânicos ou físicos, pedagogos ou pedreiros, 

marceneiros ou biólogos é a assunção de uma 

posição crítica, vigilante, indagadora, em face 

da tecnologia. Nem de um lado, 

demonologizá-la, nem, de outro, diviniza-la. 

Nunca, talvez, a frase quase feita – exercer o 

controle sobre a tecnologia e pô-la a serviço 

dos seres humanos – teve tanta urgência de 

virar fato quanto hoje, em defesa da liberdade 

mesma, sem a qual o sonho da democracia se 

esvai” (FREIRE, 1992, p.68). 



RESUMO  

A ascensão das degradações ambientais provenientes de uma cultura de produção e consumo 

irresponsáveis, bem como a violação de direitos humanos são problemáticas planetárias que 

ocasionam consequências para a humanidade e obstaculizam a democracia. Como alternativa 

a essa expansão, um movimento de regeneração improrrogável apoiado pela conscientização 

planetária propõe a reflexão acerca de possibilidades para a sustentabilidade e para a 

consolidação da democracia. Este movimento prevê o desenvolvimento da Cidadania 

Planetária, que decorre da atuação dos cidadãos planetários do século XXI em prol da 

composição de sociedades democráticas, dialógicas, cooperativas, justas, pacíficas e 

sustentáveis, além da percepção da Terra enquanto habitat fundamental à vida. Ademais, é 

imprescindível destacar que estes mesmos cidadãos planetários se formam sob a confluência 

de universos digitais, imersos em sociedades conectadas mundialmente e marcadas pelas 

tendências digitais concretizadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC). Assim, identificando a emergência da formação de cidadãos planetários e o potencial 

pedagógico pertinente às TDIC, compreendeu-se a pesquisa exploratória e de abordagem 

qualitativa. Seu objetivo geral apresentou o intuito de investigar a formação do cidadão 

planetário através do uso pedagógico das TDIC em um Laboratório de Informática Educativa 

(LIE) de uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental localizada em 

Maracanaú no Ceará, e seus objetivos específicos buscaram compreender, através da análise 

do percurso de informatização das escolas públicas municipais de Maracanaú, a fomentação 

do uso pedagógico das TDIC no espaço escolar do município; examinar a promoção da 

Cidadania Planetária através da análise das práticas pedagógicas desenvolvidas em um LIE; e 

analisar, a partir dos discursos estudantis, a relação que pode ser estabelecida entre a 

utilização pedagógica das TDIC e a formação do cidadão planetário. Pautada em um estudo 

de caso de um LIE com um recorte temporal (2015 – 2019), a pesquisa foi orientada mediante 

uma entrevista semiestruturada com estudantes do ensino fundamental, a aplicação de um 

questionário com a professora de informática, a análise documental e as observações em 

campo. Para acompanhar a análise dos dados foram constituídas as ideias-integrantes, que, 

com base em referencial teórico relevante para a temática, delinearam princípios, atitudes e 

conhecimentos pertinentes ao desenvolvimento da Cidadania Planetária. A pesquisa 

fundamentou-se, principalmente, em Paulo Freire para embasar a análise das práticas 

pedagógicas e tecer considerações curriculares; em Edgar Morin, Leonardo Boff, Moacir 

Gadotti, Francisco Gutiérrez e Cruz Prado para sustentar o desvelar da Cidadania Planetária; e 

em Pierre Lévy, Vani Kenski e Manuel Castells para orientar as exposições acerca das TDIC. 

A pesquisa destacou a importância da informática para o processo de ensino e aprendizagem e 

para o desenvolvimento humano, e assinalou que esse uso pedagógico das TDIC foi 

incentivado pelo desempenho engajado e inovador da professora de informática, pelos 

documentos escolares (Base Curricular de Maracanaú e projeto pedagógico) e pela formação 

docente fornecida pelo Núcleo de Tecnologia Educacional de Maracanaú. Apontou também a 

relevância de currículos flexíveis e inovadores e de práticas pedagógicas contextualizadas à 

cultura digital, significativas e democráticas para a formação do cidadão planetário. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania Planetária. Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação. Práticas pedagógicas. 

 

 



ABSTRACT 

 

The rise of environmental degradation from an irresponsible culture of production and 

consumption, as well as the violation of human rights, are planetary problems that have 

consequences for humanity and hinder democracy. As an alternative to this expansion, a non-

extendable regeneration movement supported by planetary awareness proposes a reflection on 

the possibilities for sustainability and for the consolidation of democracy. This movement 

foresees the development of Planetary Citizenship, which results from the action of planetary 

citizens of the 21st century in favor of the composition of democratic, dialogical, cooperative, 

just, peaceful and sustainable societies, as well as the perception of the Earth as a fundamental 

habitat for life. Moreover, it is essential to emphasize that these same planetary citizens are 

formed under the confluence of digital universes, immersed in globally connected societies 

and marked by the digital trends embodied by Digital Information and Communication 

Technologies (DICT). Thus, identifying the emergence of the formation of planetary citizens 

and the pedagogical potential pertinent to ICTs, we conducted an exploratory research of 

qualitative approach. Its general objective was to investigate the formation of the planetary 

citizen through the pedagogical use of DICT in an Educational Computing Laboratory (ECL) 

of a Municipal Elementary School located in Maracanaú, Ceará, and its specific objectives 

sought to understand , through the analysis of the informatization path of the municipal public 

schools of Maracanaú, the promotion of the pedagogical use of ICT in the school space of the 

municipality; examine the promotion of Planetary Citizenship by analyzing the pedagogical 

practices developed in an ECL; and analyze, from student discourses, the relationship that can 

be established between the pedagogical use of ICTs and the formation of the planetary citizen. 

Based on a case study of an ECL with a time frame (2015 - 2019), the research was guided by 

a semi-structured interview with elementary school students, the application of a 

questionnaire with the Computing teacher, document analysis and observations in the field. In 

order to accompany the analysis of the data, we constituted integrating-ideas, which, based 

on theoretical framework relevant to the theme, outlined principles, attitudes and knowledge 

relevant to the development of Planetary Citizenship. The research was mainly based on 

Paulo Freire to support the analysis of pedagogical practices and to make curricular 

considerations; on Edgar Morin, Leonardo Boff, Moacir Gadotti, Francisco Gutiérrez and 

Cruz Prado to support the unveiling of Planetary Citizenship; and on Pierre Lévy, Vani 

Kenski and Manuel Castells to guide the exhibitions on DICT. The research highlighted the 

importance of Computing for the teaching and learning process and for human development, 

and pointed out that this pedagogical use of ICTs was encouraged by the engaged and 

innovative performance of the Computing teacher, by the school documents (Maracanaú 

Curriculum Base and pedagogical project) and the teacher training provided by the 

Maracanaú Educational Technology Center. It also pointed to the relevance of flexible and 

innovative curricula, as well as to meaningful, democratic pedagogical practices, 

contextualized to the digital culture, for the formation of the planetary citizen. 

KEYWORDS: Planetary Citizenship. Digital Information and Communication Technologies. 

Pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço da degradação do meio ambiente proveniente de uma cultura de 

consumo e produção irresponsável alavancada pela globalização econômica e a violação 

constante dos direitos humanos configuraram-se enquanto problemáticas planetárias que 

devem ser sanadas e são preponderantes para a manutenção dos ecossistemas do planeta 

Terra, bem como fundamentais para a sobrevivência salutar das futuras gerações da 

humanidade e sua vivência em sociedades democráticas.  

Porquanto, são demandas que fazem parte de uma dinâmica de renovação 

planetária que prevê a fomentação de uma conscientização planetária a fim de refletir acerca 

de alternativas e soluções em prol da sustentabilidade e da consolidação da democracia. A 

conscientização planetária fomenta a Cidadania Planetária e forma cidadãos planetários para 

construírem e conviverem em sociedades democráticas e sustentáveis. 

 A Cidadania Planetária compreende a preservação do planeta Terra enquanto 

unidade e complexidade fundamental para a continuidade da humanidade e emerge na 

sociedade a partir da necessidade de se buscar soluções para as consequências severas das 

ações humanas para com o meio ambiente e com o meio social.  

 Ademais, ela edifica-se mediante a consolidação de princípios, valores e atitudes 

que desenvolvam a ética, a sustentabilidade, a igualdade social, a compreensão da identidade 

da Terra e o estabelecimento de relações sociais pacíficas, dialógicas, cooperativas e justas 

entre os cidadãos e relações sustentáveis para com o planeta Terra. Acerca disto, foram 

compostas pela autora as ideias-integrantes
1
 que, com base na convergência do referencial 

teórico apreciado acerca da temática, pretendem organizar conhecimentos, valores e atitudes 

pertinentes ao desenvolvimento da Cidadania Planetária. 

Para Gadotti (1999, apud GUTIERREZ; PRADO, 1999) esta cidadania considera 

também a humanidade como integrante de uma mesma nação planetária, assinalando que o 

desenvolvimento da consciência e da ação do ser humano é imprescindível para a preservação 

do planeta, promovendo, com isso, o equilíbrio desse sistema complexo e interdependente. 

Este autor aponta que educar para esta concepção compreende, portanto, a identificação de 

uma sociedade civil planetária e o desenvolvimento de práticas pedagógicas direcionadas às 

demandas sociais, civis, políticas e ambientais. 

Uma educação escolar que promova a conscientização planetária ultrapassa os 

muros escolares, contribui para a formação do cidadão planetário e, consequentemente, para a 

                                                           
1
Elas fazem referência ao desenvolvimento pessoal acerca dos valores humanos e dos direitos humanos e a 

compreensão acerca da interdependência planetária e da planetariedade. 
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constituição de uma sociedade democrática. A adoção desta concepção e o acolhimento de 

saberes pertinentes à sustentabilidade, à justiça social e ao estudo do planeta Terra enquanto 

solo fundamental para a continuidade da vida é emergente para a conscientização infantil, 

pois impulsiona a sensibilização quanto à responsabilidade pelo equilíbrio local e planetário. 

Portanto, essa trajetória rumo à conscientização planetária na escola deve iniciar-se desde a 

infância. 

Destarte, o exercício da cidadania e o desenvolvimento pleno do estudante é uma 

das finalidades da educação enquanto direito promovido através do Estado e da família e 

garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, Cap. III, 

Art.205).  Assim, compreender essa premissa é reiterar a importância de um currículo escolar 

que seja composto de referenciais prático-teóricos que conduzam a este objetivo.  

Um currículo repensado sob essa perspectiva e que promova a Cidadania 

Planetária abrange demandas da comunidade planetária, fortalece o vínculo respeitoso e 

consciente com o meio ambiente e pressupõe a formação dos cidadãos planetários, cientes de 

sua identidade, seus direitos e sua responsabilidade social e ambiental.  

A Cidadania Planetária é, sobretudo, educativa, pois se constitui em valores e 

princípios alicerçados pelas atitudes e comportamentos cotidianos. Acredita-se então que, 

mediante a educação escolar, a conscientização planetária possa ser continuamente desvelada, 

fazendo parte dos objetivos de aprendizagens estudantis.  

Ademais, a formação do cidadão planetário encontra-se circundada por uma 

sociedade planetária do século XXI que é marcada por forte orientação digital concretizada 

por computadores, tablets, smartphones e outros artefatos que promovem a comunicação e a 

disseminação de informações em tempo real por todo o planeta Terra. Portanto, diante da 

extensa repercussão contemporânea das tecnologias digitais em todas as esferas sociais é 

imprescindível o desenvolvimento do letramento digital e da aproximação à cultura digital, 

com o intuito de impulsionar um paradigma renovado de integração social e como premissa 

para a movimentação e manuseio consciente, crítico e reflexivo das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) 
2
. 

Dinâmicas e notáveis, as TDIC transpassam tempos e espaços e interligam o 

planeta através do ciberespaço, apresentando, com isso, potencial de redimensionamento 

                                                           
2
Kenski (2007) as nomeiam de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTICs ou apenas TIC; Mill 

(2006) as nomeiam de tecnologias digitais (junção da informática, telecomunicações e eletrônica), e a Base 

Nacional Comum Curricular refere-se a elas como Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. 

Portanto, em consonância a BNCC (2017), elencou-se o termo Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) ou tecnologias digitais para compor a escrita dissertativa. 
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pedagógico. Essa parceria da escola e das TDIC, além de oportunizar diversas possibilidades 

pedagógicas, reconfigura o perfil docente e discente e torna-se importante para a viabilização 

da Cidadania Planetária e para a fomentação de uma sociedade democrática. Além disso, as 

tecnologias digitais tecem caminhos para a conscientização planetária ao expandirem as 

informações e a comunicação de modo instantâneo a nível planetário e ao contribuírem para a 

constituição das subjetividades humanas.  

Esse processo de conscientização está imbricado ao fortalecimento da 

cibercultura, que se refere ao “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 2009, p.16). A aproximação a esta cultura digital, bem 

como a fomentação dessa cultura em rede e para a rede, alicerça o desenvolvimento da 

Cidadania Planetária nas diversas esferas da sociedade.  

Dessa forma, identificando o potencial pedagógico das TDIC em âmbito escolar e 

verificando a necessidade da formação do cidadão planetário para a constituição de uma 

sociedade democrática e sustentável, a pesquisa buscou responder a pergunta: Como 

impulsionar a formação do cidadão planetário através do uso pedagógico das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação? 

À vista deste questionamento teceram-se os objetivos da pesquisa. 

Objetivo geral:  

Investigar a formação do cidadão planetário através do uso pedagógico das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em um Laboratório de 

Informática Educativa (LIE) de uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental localizada em Maracanaú no Ceará. 

Objetivos específicos:  

I) Compreender, através da análise do percurso de informatização das escolas 

públicas municipais de Maracanaú, a fomentação do uso pedagógico das TDIC no espaço 

escolar do município; 

II) Examinar a promoção da Cidadania Planetária através da análise das práticas 

pedagógicas desenvolvidas em um LIE de uma Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental de Maracanaú; 

III) Analisar, a partir dos discursos estudantis, a relação que pode ser estabelecida 

entre a utilização pedagógica das TDIC e a formação do cidadão planetário. 

Destarte, a escolha desta temática pela autora deu-se também mediante a sua 

vivência enquanto professora da educação básica, onde teve a oportunidade de atuar em um 
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LIE e se identificou bastante com a utilização pedagógica e significativa das TDIC para o 

processo de ensino e aprendizagem. Além disso, as TDIC sempre estiveram presentes durante 

toda a sua trajetória enquanto aluna da educação básica, fator que nutriu o encantamento da 

mesma com a área desde sua infância. 

Destaca-se também que a autora possui interesse pelo desenvolvimento de estudos 

acerca do uso pedagógico das TDIC desde o início da sua jornada acadêmica em Pedagogia 

pela Universidade Federal do Ceará como bolsista de iniciação científica. Naquela ocasião, a 

aproximação com o desenvolvimento de projetos temáticos interdisciplinares alicerçou esse 

interesse, visto que através da diversificação dos projetos houve espaço para os estudos da 

autora sobre a utilização das TDIC para a promoção da interdisciplinaridade
3
 e da cidadania. 

Portanto, quando a autora retornou à pós-graduação da Universidade Federal do Ceará para 

este referido estudo dissertativo, as relações de outrora se revitalizaram aproximando 

novamente o universo das TDIC e da cidadania que, de forma ressignificada, agregou a si a 

perspectiva planetária. 

Dessa forma, a pesquisa se estruturou em quatro capítulos e a conclusão. O 

primeiro capítulo buscou uma compreensão mais detalhada acerca da formação do cidadão 

planetário através do remonte histórico e da delimitação conceitual da Cidadania Planetária. 

Além disto, neste capítulo foram sugeridas as ideias-integrantes para melhor compreensão 

quanto a constituição da Cidadania Planetária, bem como para auxiliar a coleta e a análise dos 

dados durante a pesquisa de campo. Esta ação almejou também compreender o perfil do 

cidadão planetário, entendendo a formação deste indivíduo como um processo educativo que 

detém o estímulo a características específicas como a solidariedade, a justiça, a pacificidade, a 

reflexão, o pensamento crítico, a responsabilidade, a ética, o dialógico, a cooperação, a 

autonomia e o desenvolvimento de ações sustentáveis.  

O segundo capítulo abordou o desvelamento da Cidadania Planetária em âmbito 

escolar através das orientações curriculares brasileiras
4
 e do estudo da Ecopedagogia enquanto 

uma iniciativa educacional que empreende esforços para promovê-la. Ademais, investigou a 

importância das práticas pedagógicas e das orientações curriculares transdisciplinares para a 

consolidação da democracia. 

                                                           
3
A autora desenvolveu na época um blog para reflexões e compartilhamentos de estudos sobre a 

interdisciplinaridade, disponível em:< http://manifestointerdisciplinar.blogspot.com/>. A destacar, o blog 

permanece desatualizado desde 2013, o que não impossibilitaria sua futura atualização direcionada a novos 

estudos. Ademais, os estudos desenvolvidos acerca das TDIC culminaram também em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso (SOUSA, 2013). 
4
Orientações que compreendem problemáticas contemporâneas locais, regionais e globais e apresentam saberes 

voltados para a cidadania e a constituição de uma sociedade democrática e sustentável. 
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Este currículo de abordagem transdisciplinar empreende esforços para a análise 

das problemáticas planetárias sob a perspectiva multidimensional. Além disso, articula 

disciplinas rumo à superação da fragmentação dos conhecimentos, valoriza os saberes 

populares e apoia a reforma do pensamento. Esta última é fundamental para a Cidadania 

Planetária, pois promove um pensamento para a complexidade e um conhecimento 

significativo e contextualizado.  

A destacar, esse capítulo apresentou também o estudo de propostas educacionais 

que se assimilam e engrandecem a Cidadania Planetária, como a Educação para a Cidadania 

Global (ECG) e o Programa Educação Global advindo do Centro Norte-Sul do Conselho da 

Europa (2010).  

O terceiro capítulo abordou a estreita relação existente entre a Cidadania 

Planetária e as TDIC, buscando analisar a rede que é tecida entre as duas através da 

globalização, do ciberespaço e da cibercultura. Também neste capítulo, avaliou-se a 

importância do letramento e da cidadania digital para a composição de uma sociedade 

democrática, bem como a análise da inserção das TDIC nas escolas públicas brasileiras 

através das políticas de informatização. 

O quarto capítulo apresentou o percurso metodológico referente à pesquisa de 

campo como a definição do lócus da pesquisa, dos instrumentos de coleta de dados e das 

estratégias de análise. Além disso, contou com a investigação do percurso de informatização 

das escolas públicas municipais de Maracanaú e com a análise dos dados obtidos através do 

estudo de caso com recorte temporal (2015 – 2019). Finalmente, a partir das observações, dos 

documentos escolares, dos discursos estudantis e das práticas pedagógicas, compreendeu-se a 

relação existente entre a utilização pedagógica das TDIC e a formação do cidadão planetário. 

A pesquisa embasou-se, principalmente, em Freire (1967, 1982, 1987, 1996, 

1997) para tecer considerações curriculares, em Morin (2003, 2007), Morin; Kern (2005), 

Boff (2003), Gadotti (2010), Gutierrez; Prado (1999) para analisar a conceituação da 

Cidadania Planetária, e em Lévy (2001, 2009), Kenski (2007), Sibilia (2012) e Castells 

(1999,2003) para investigar a ascensão das tecnologias digitais na contemporaneidade. 
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2 CIDADANIA PLANETÁRIA  

“A tomada de consciência de nossas raízes terrestres e 

de nosso destino planetário é uma condição necessária 

para realizar a humanidade e civilizar a Terra. Nesse 

sentido, o reenraizamento terrestre é em si mesmo uma 

finalidade.” (MORIN; KERN, 2005, p.99). 

 

A história da civilização brasileira data-se nos registros oficiais desde 1500 e traz 

consigo uma trama de violações como o cultivo da alienação populacional, a privação dos 

direitos dos povos desprovidos financeiramente, as cobranças excessivas de impostos e a 

fiscalização intensa por parte dos colonizadores. 

Destarte, é preciso refletir sobre a identidade do povo brasileiro que contém em 

sua história o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade pautada na retirada dos 

direitos dos trabalhadores, nas diversas explorações como a do pau-brasil, açúcar, ouro, 

territórios, bens, mão de obra escrava indígena e negra, dentre tantos outros atos ultrajantes e 

subjugações. As muitas faces do Brasil e seus fatos históricos que perpassaram pela colônia, 

império e república, se repercutem até à contemporaneidade. 

Dessa forma, é imprescindível a análise histórica sob a perspectiva crítica para 

oportunizar a ressignificação do cidadão brasileiro, promovendo a compreensão acerca de sua 

atuação como fator preponderante para a transformação social local e planetária.  

Os trajetos para a cidadania plena, mesmo que permeados por retrocessos, são 

legítimos. Cada nação possui sua história, cultura, política e demais especificidades que 

delineiam a constituição da cidadania. É um processo histórico e complexo.  

Marshall (1967) identifica a comunidade como corresponsável pela aquisição e 

manutenção dos direitos, o que dar-se de forma sequencial. A educação popular apresenta 

destaque essencial nesse processo, pois conscientiza os indivíduos acerca de seus demais 

direitos, expandindo-os. 

À luz de Paulo Freire, entende-se também que a promoção da educação emancipa 

e liberta os sujeitos, que se compreendem aptos à luta pelos direitos que lhe são próprios e 

fortalecidos frente às subjugações de cunho político.  

Destarte, esta concepção de cidadania fortaleceu-se no século XX e é composta 

por três elementos associados: o civil, o político e o social. O primeiro refere-se aos direitos 

necessários à liberdade individual, à propriedade, ao livre deslocamento e à igualdade social; 

o segundo elemento, compreende o direito à participação na dinâmica política da sociedade e 

o último elemento refere-se ao direito à justiça social, à segurança e ao bem-estar econômico 

(MARSHALL, 1967).  
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No cenário brasileiro a cidadania destaca-se e ascende desde a Constituição 

Federal de 1988
5
, que identificou o “Estado Democrático de Direito e reconheceu, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania (civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais)” (UNESCO, 2007, p.22). Para Carvalho 

(2012) a Constituição de 1988 ampliou os direitos sociais e tornou-se a mais democrática já 

existente no Brasil, sendo um símbolo da promoção da cidadania e reconstrução da 

democracia brasileira. 

2.1 Remonte histórico  

Imbricada com o início da globalização, a Cidadania Planetária emerge na Era 

Planetária que foi despertada mediante a constatação da Terra enquanto planeta, bem como a 

expansão da comunicação pelas demais partes do globo a partir de 1492 e as navegações 

internacionais de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama (MORIN; KERN, 2005). 

As grandes navegações pelo planeta em busca da prosperidade de riquezas se 

deram de forma agressiva e desmedida, onde as comunidades encontradas pelos exploradores 

tiveram suas culturas desprezadas e violentadas, seus bens materiais e terras apreendidos, e 

suas vidas tomadas em benefício dos colonizadores. 

Morin; Kern (2005) nomeiam este momento como a idade de ferro planetária, que 

apesar de referir-se às violências e explorações, também diz respeito ao início de um processo 

de conscientização planetária sustentado pela comunicação entre as partes do mundo e pelo 

folclore planetário. Este folclore, portanto, prevê a constituição de uma cultura cosmopolita 

mediante a ascensão das mídias e a teleparticipação planetária - que contribui desde 1969, 

através de imagens, para a identificação da Terra enquanto unidade fundamental à vida.  

Ademais, essa conscientização planetária se fortalece também, dentre outros, 

mediante o temor a uma ameaça nuclear global, a padronização de costumes e hábitos, e o 

desenvolvimento de uma consciência ecológica planetária (MORIN; KERN, 2005). 

A conscientização planetária promove a Cidadania Planetária, que compreende,  

princípios, valores, atitudes e comportamentos e demonstra uma nova percepção da 

Terra como uma única comunidade. Frequentemente associada ao “desenvolvimento 

sustentável”, ela é muito mais ampla do que essa relação com a economia. Trata-se 

de um ponto de referência ético indissociável da civilização planetária e da ecologia 

(Gadotti, 1999, apud GUTIERREZ; PRADO, 1999, p.22). 

 

Assim, o exercício da Cidadania Planetária prevê o estabelecimento de valores, 

princípios e ações que objetivem a unificação da sociedade a fim de promover a 

sustentabilidade e superar as desigualdades sociais. A ideia de pertencimento a uma pátria que 

                                                           
5
 Também nomeada de Constituição Cidadã por Carvalho (2012). 
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excede ao ambiente local compromete os cidadãos a atuarem com responsabilidade planetária. 

Acerca disto, Morin; Wulf (2003) assinalam que o cidadão do mundo deve importar-se com o 

equilíbrio social e ambiental da Terra. 

Entende-se, em especial, que a humanidade enquanto integrante da Terra detém 

direito e dever para com o meio ambiente, a fim de preservá-lo e resguardá-lo para as futuras 

gerações.  

É mister a intervenção da humanidade com o propósito de reverter diversas 

problemáticas enfrentadas em sociedade como àquelas referentes aos diversos desequilíbrios 

ambientais causados pela combustão irrestrita e negligenciada de combustíveis fósseis. Logo, 

estes elevam a temperatura do meio ambiente, descongelam geleiras rapidamente, eliminam 

ecossistemas e acometem o bem-estar da própria humanidade (CAPRA, 2002). 

A destacar, parte das problemáticas ambientais vincula-se com o sistema 

econômico capitalista que rege a sociedade contemporânea e que demonstra ser inviável para 

a manutenção de um equilíbrio ecológico. Ao contrário, a busca pelo progresso econômico 

desmedido põe em risco toda a comunidade planetária (CAPRA, 2002). Em conformidade, 

Morin; Kern (2005) são categóricos ao afirmar que a “potencialidade de auto-aniquilamento 

acompanha doravante a marcha da humanidade” (p.33).   

Em virtude dessas consequências, grupos de pesquisadores de diversas partes do 

planeta se uniram para pensar alternativas sustentáveis de produção e consumo. Padilha 

(2011) aponta que a partir da década de 1960 existiram pesquisas e ações sociais acerca do 

desvelamento da concepção de cidadania em uma esfera planetária, mas que só a partir da 

década de 1980 que as discussões em relação à cidadania e às problemáticas ambientais 

advindas da globalização avançaram. 

Percebe-se, portanto, a renovação de um paradigma planetário voltado para o 

desenvolvimento sustentável, justo, pacífico e democrático das sociedades. Surgindo, diante 

desse cenário, doravante oportunidades para a humanidade refletir e reestabelecer-se em seu 

habitat planetário, conscientizando-se.  

Dessa forma, reuniu-se Morin; Kern (2005), Boff
6
 (2003), Gadotti (2010), 

Fernandes; Feitosa (2006), Brasil (2013), Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

e as informações dispostas nos endereços digitais oficiais do Ministério do Meio Ambiente, 

do Ministério das Relações Exteriores e das Nações Unidas para apontar alguns eventos de 

porte internacional que impulsionaram a conscientização planetária e, consequentemente, a 

                                                           
6
 O autor é representante da América Latina na Comissão da Carta da Terra. 
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Cidadania Planetária. Destaca-se que as áreas do quadro que não foram preenchidas dizem 

respeito à indefinição ou inexistência de dados na literatura encontrada. 

Quadro 1 - Semeando a Cidadania Planetária 
Ano Evento - Local - Organização Documento/Encaminhamento 

1948 Assembleia Geral das Nações Unidas – Paris - 

ONU 

Promulgação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que buscou promover e defender os direitos 

humanos em todas as esferas sociais. 

1950 Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas - ONU 

Resolução 314 (XI) que apontou a UNESCO para a 

promoção dos direitos humanos na educação. 

1960 Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – Paris - ONU 

Convenção de Paris Contra a Discriminação no Campo 

do Ensino. 

 

1963 Assembleia das Nações Unidas – ONU Resolução 958 D II (XXXVI) que expandiu o debate 

acerca dos direitos humanos a diversos espaços sociais.  

1968 Primeira Conferência de Direitos Humanos - 

Teerã - ONU 

Proclamação de Teerã que defendia os direitos 

humanos. 

1972 Clube de Roma Relatório Meadows
7
 

1972 Conf. das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano - Estocolmo, Suécia- ONU 
___ 

1982 ONU Carta Mundial da Natureza que compreendeu o ser 

humano enquanto cuidador da natureza. 

1987 Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - ONU 

Relatório Brundtland
8
 acerca do desenvolvimento 

sustentável e da proteção ambiental. 

1992 Eco 92/ Cúpula da Terra - Rio de Janeiro, 

Brasil - ONU
9
 

Criação de uma Secretaria Internacional para 

elaboração
10

 da Carta da Terra e adoção da Declaração 

do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

1993 Conferência Mundial sobre os Direitos 

Humanos (Conferência de Viena) - ONU 

Declaração e Programa de Ação de Viena que buscou 

proteger os direitos humanos. 

1994/

1995 

ONU Resolução 49/184 que apontou diretrizes para a Década 

das Nações Unidas para a EDH. 

1995 Seminário Intern. sobre a Carta da Terra-Haia Criação da proposta da Comissão da Carta da Terra. 

1995 Assembleia Geral das Nações Unidas - ONU Resolução 50/177 que pontuou a necessidade de um 

plano de ação para a Educação em Direitos Humanos e 

sua aplicabilidade nos Governos. 

1997  Fórum Rio+5- ONU Primeiro esboço da Carta da Terra e levantamento das 

implementações da Eco-92. 

1997 Oficina do Alto Comissariado das Nações 

Unidas  

Instituição de diretrizes para a elaboração de planos 

nacionais de ação para a promoção dos direitos 

humanos na educação. 

1998 ONU  Resolução 53/198 referente à erradicação da pobreza.  

1998 Conf. Internacional da Carta da Terra - 

Cuiabá, Brasil 

Aprovação da Carta da Terra brasileira e a latino-

americana. 

1999 ___ Segundo esboço da Carta da Terra. 

                                                           
7
Primeira síntese (encomendada por estudiosos que visavam um desenvolvimento sustentável) acerca das 

condições ambientais da Terra, indicando a crise ambiental planetária e o comprometimento disto para o futuro 

da humanidade.  
8
 Esse relatório sugeriu uma Carta da Terra para mediar as problemáticas ambientais. 

9
Como acordo resultante a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima teve sua 

aplicabilidade estabelecida desde 1994 para os anos seguintes, a fim de articular países em conferências 

mundiais para debater e encaminhar soluções para problemáticas ambientais. Dessa forma, os países que faziam 

parte desta convenção participariam frequentemente da reunião nomeada Conferência das Partes (COP). O que 

você precisa saber sobre a Conferência do Clima da ONU na Polônia, a COP24. Nações Unidas, 01, dezembro, 

2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-conferencia-do-clima-da-onu-

na-polonia-a-cop24/>. Acesso em: 21 set. 2019. 
10

O Conselho da Terra e a Cruz Verde Internacional ficaram responsáveis por formular a Carta da Terra. 

Quadro 1 – continua. 
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1999 1º Encontro Intern.: A Carta da Terra na 

Perspectiva da Educação-São Paulo-IPF 

Carta da Ecopedagogia que correlacionou o movimento 

ecológico com a educação através da Ecopedagogia.  

2000 Palácio da Paz de Haia, Holanda A Carta da Terra foi oficialmente publicada. 

2000 Cimeira do Milênio- Nova York- ONU Adoção da Declaração do Milênio das Nações Unidas
11

 

e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
12

, que 

incluem os direitos humanos aos programas de 

desenvolvimento e estabelece novo comprometimento 

para a redução da pobreza. 

2002 ONU  A Carta da Terra foi reconhecida pela ONU. 

1997/ 

2005 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima - ONU 

Protocolo de Quioto
13

 definiu metas para redução de 

emissão de gases de efeito estufa em países 

industrializados e desenvolvidos. 

2011 ONU Resolução AG/66/137 – Declaração das Nações Unidas 

para a Educação e a Formação em Direitos Humanos.  

2015 21ª Conferência das Partes - Paris, França - 

ONU 

Acordo de Paris
14

 em prol da redução de gases de 

efeito estufa, prevendo um desenvolvimento 

sustentável entre os países compromissados. 

2015 Nova York - ONU Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
15 

2018 Ascensão do movimento estudantil Fridays 

for Future liderado pela jovem Greta 

Thunberg
16

 

 

Movimento realizado por estudantes que, ao invés de 

irem às aulas durante as sextas-feiras, iam protestar nas 

ruas a favor da preservação do planeta Terra e em 

busca de soluções e apoio político contra o avanço do 

aquecimento global. 

2019 ONU - coordenado pela Plataforma 

Intergovernamental para Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos - Alemanha 

Relatório
17

 da Avaliação Global sobre a Biodiversidade 

e Serviços Ecossistêmicos que apontou dados 

estarrecedores acerca da extinção das espécies e da 

poluição dos oceanos. 

2019 ___ Incêndios florestais em expansão na Amazônia 
18

mobilizaram os habitantes do planeta para a reflexão 

sobre a preservação ambiental e sua correlação com a 

sobrevivência da vida humana. 

2019 Cúpula da Juventude para o Clima – Nova 

York - ONU 

Primeiro encontro da ONU direcionado à demanda 

advinda dos jovens, valorizando suas defesas 

                                                           
11

ONU. Declaração do Milénio Cimeira do Milénio, 2000. Disponível em: 

<https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf>. Acesso em: 28 set.2019. 
12

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nações Unidas. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/tema/odm/>.Acesso em: 28 set.2019; A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 

Plataforma Agenda 2030.  Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/sobre/>. Acesso em: 28 set. 2019. 
13

Criado em 1997 e consolidado em 2005. Protocolo de Quioto. Ministério do Meio Ambiente. Disponível 

em:< http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html>. Acesso em: 07 

jun. 2019. 
14

Acordo de Paris sobre o clima. Nações Unidas. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acordodeparis/>. 

Acesso em: 20 set. 2019.  
15

ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em 20 set. 2019. Mais 

informações disponíveis em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ >. Acesso 23 set.2019. 
16

Ativista sueca que iniciou o movimento estudantil de alcance planetário acerca das mudanças climáticas e a 

favor da preservação e conscientização ambiental. Ativista Greta Thunberg chega a NY de barco para participar 

de cúpulas do clima. Nações Unidas.  Brasil, 29, agosto, 2019. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/ativista-greta-thunberg-chega-a-ny-de-barco-para-participar-de-cupulas-do-clima/>. 

Acesso em: 23 set. 2019. 
17

Relatório da ONU mostra que 1 milhão de espécies de animais e plantas enfrentam risco de extinção. Nações 

Unidas. Brasil, 08, maio, 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/relatorio-da-onu-mostra-que-1-

milhao-de-especies-de-animais-e-plantas-enfrentam-risco-de-extincao/>. Acesso em 30 maio 2019. 
18

CORDEIRO, Elmano. Governo mobiliza força total para conter incêndios florestais. Ministério do Meio 

Ambiente. Brasil, 26, agosto, 2019. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/informma/item/15582-

avi%C3%B5es-da-fab-refor%C3%A7am-combate-a-queimadas.html>. Acesso em: 21 set. 2019. 

Quadro 1 – continuação. 

Quadro 1 – continua. 
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ambientais e direcionando-as à Cúpula da Ação 

Climática
19

 (ocorrida no mesmo mês e ano). 

Fonte: elaborado pela autora e retirado das obras: Morin; Kern (2005), Boff (2003), Gadotti (2010), Fernandes; 

Feitosa (2006), Brasil (2013), Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e as informações dispostas 

nos endereços digitais oficiais do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Relações Exteriores e das 

Nações Unidas. 

 

Ressalta-se que o quadro estrutura alguns momentos específicos pertinentes ao 

século XX e XXI e que contribuem para o gérmen da Cidadania Planetária, mas que não a 

limita a estes eventos. Enfatizando, com isto, que tantas outras iniciativas com intuito 

elucidativo e educacional engendram-se ao entorno do planeta em diversas épocas, em prol do 

florescimento desta consciência. Assim, cada um dos encaminhamentos sugeridos no quadro 

auxiliam a composição de uma conscientização planetária e fomentam a Cidadania Planetária.  

Ademais, defronte ao quadro, é preciso destacar a influência exercida pela ONU 

em diversos momentos para a configuração de documentos com demandas a nível planetário e 

exigências de comprometimentos das diversas nações às causas ambientais e sociais, bem 

como encaminhamentos que preconizam os direitos humanos e a conscientização ambiental. 

Corroborando também com essa conscientização acerca da saúde planetária, a figura 

representada pela jovem Greta Thunberg compõe um cenário de mobilização e atuação da 

juventude rumo à preservação planetária. 

Entende-se que a Cidadania Planetária iniciou sua germinação a partir da 

promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos
20

 em 1948, que compreendeu 

um objetivo comum para a humanidade onde cada indivíduo contribuiria para uma sociedade 

onde prevaleceria o respeito aos direitos, às liberdades e a promoção de uma cultura de paz.  

Segundo Brasil (2013) a promoção dos direitos dos indivíduos  reduz a 

desigualdade, portanto  “a educação deve ser prioridade nesse processo, pois possibilita a 

construção da cidadania e a formação de sujeitos de direitos, cientes de seus deveres e 

conscientes de sua responsabilidade na defesa e promoção dos direitos humanos.”(p.26). 

Destarte, destaca-se que a Cidadania Planetária eclodiu fortemente a partir dos 

movimentos de caráter ambiental que apontaram como emergencial a resolução de 

problemáticas como a diminuição e/ou extinção de recursos naturais, a extinção de espécies, a 

poluição ambiental, a biodiversidade do planeta em risco, as mudanças climáticas perigosas, o 
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Cúpula da juventude pelo clima da ONU: jovens pedem fim dos combustíveis fósseis. Nações Unidas. Brasil, 

22, set., 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/cupula-da-juventude-pelo-clima-da-onu-jovens-pedem-

fim-dos-combustiveis-fosseis/>. Acesso em: 23 set.2019; Cúpula de Ação Climática. Ministério das Relações 

Exteriores. Brasil, 23, set., 2019. Disponível em:< http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20885-

cupula-de-acao-climatica-23-de-setembro-de-2019>. Acesso em 23 set. 2019. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em:< 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 29 maio 2019. 

Quadro 1 – continuação. 
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aquecimento global, a elevação do nível do mar, a morte de animais marinhos por consumo de 

plásticos à deriva no oceano, dentre outras. Danos ambientais drásticos, injustificáveis e, 

alguns irreversíveis, que são causados pela produção irresponsável das grandes empresas 

capitalistas em prol da ascensão de uma economia global.  

O planeta Terra transparece sinais constantes do sofrimento causado pelo 

consumo material desenfreado sustentado pela globalização, que reconfigura mercados e 

sociedades. Os efeitos desse sistema econômico global são intoleráveis para o meio ambiente 

e para a democracia social, uma vez que produzem avarias ambientais severas e contribuem 

para a desigualdade social.  

Dessa forma, observar o percurso traçado pelo movimento ecológico é 

fundamental para compor a conscientização ambiental e sustentar a concepção de Cidadania 

Planetária, visto que os apontamentos acerca desta preocupação ambiental se dão desde 1972 

com Relatório Meadows e a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. As 

reflexões advindas dessa dinâmica pontuam a importância da humanidade assegurar a 

plenitude da Terra através de um desenvolvimento econômico sustentável.  

Duas décadas a posteriori, a luta ambiental se fortaleceu com a realização da Eco 

92 e o início da elaboração da Carta da Terra
21

, que veio indicar valores e princípios para o 

estabelecimento do equilíbrio planetário. 

Boff (2003) assinala que o texto da Carta da Terra aprimorou-se após muitas 

discussões mundiais e sua adoção em 2002 aprovou uma campanha mundial a favor de uma 

“nova visão ética e ecológica, capaz de fundar um princípio civilizatório benfazejo para o 

futuro da Terra e da humanidade.” (p.72). Seus princípios referem-se ao respeito e cuidado 

pela integridade da Terra e sua diversidade ecológica; a busca pela erradicação da pobreza; o  

amparo aos vulneráveis; a promoção do desenvolvimento humano através de práticas 

educativas para a sustentabilidade e para a justiça social; a garantia do acesso à educação, à 

saúde e ao trabalho; a eliminação das discriminações sociais; o impulso à transparência 

institucional; o fortalecimento dos meios informativos e tecnológicos para a conscientização 

das problemáticas ambientais e sociais; a promoção da tolerância, da solidariedade, da 

igualdade de gênero, da resolução de conflitos, da cultura de paz e da cooperação entre 

pessoas e nações (GADOTTI, 2010). 
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Disponível no Anexo 1 da obra GADOTTI(2010); CARTA DA TERRA. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf>. Acesso em: 20 maio 2019. 
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A Carta da Terra identifica o planeta Terra enquanto habitat humano que deve ser 

enaltecido e preservado, e identifica a humanidade enquanto pertencente a este habitat e 

responsável por sua manutenção para as futuras gerações.  

Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no 

respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e 

numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da 

Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 

comunidade da vida e com as futuras gerações (Preâmbulo da Carta da Terra).  

 

Além disso, a Carta considera a fragilidade social e ambiental diante das ameaças 

da globalização, identificando seriamente a devastação ambiental, a extinção das espécies, o 

fim de recursos naturais, o empobrecimento dos cidadãos e a injustiça social. Ademais, ao 

comprometer-se socialmente com o desenvolvimento econômico sustentável, ela agrega a si o 

caráter político. Portanto, representa e apoia os preceitos sugeridos pela Cidadania Planetária, 

sustentando o desenvolvimento de uma sociedade ética, justa socialmente, pacífica, 

sustentável e democrática. 

Acerca disto, Boff (1999) enfatiza a importância do desenvolvimento de uma 

alfabetização ecológica que compreenda os cuidados que a humanidade deve ter para com o 

planeta Terra, visto que ele é um, 

superorganismo de complexo equilíbrio, urdido ao longo de milhões e milhões de 

anos. Por causa do assalto predador do processo industrialista dos últimos séculos 

esse equilíbrio está prestes a romper-se em cadeia. [...] Para cuidar do planeta 

precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica e rever nossos hábitos de 

consumo. Importa desenvolver uma ética do cuidado (p.134). 

 

Em vista das contribuições apresentadas e buscando a alfabetização ecológica 

proposta por Boff (1999), a autora estabeleceu, com base na convergência de apontamentos 

presentes no referencial teórico elencado, as ideias-integrantes. Elas buscaram organizar 

conhecimentos, valores e atitudes pertinentes ao florescer da Cidadania Planetária, 

promovendo conceitos substanciais para seu desvelamento. Ademais, a proposição das ideias-

integrantes buscou fornecer auxílio durante a coleta e a análise dos dados obtidos mediante o 

estudo de caso.   

2.2 Conceituação e convergência: Ideias-integrantes 

A Cidadania Planetária deve ser entendida em sua complexidade, orientada por 

uma reforma do pensamento que edifique um conhecimento significativo. É importante 

também destacar que esta concepção é passível de outras nomenclaturas.  

Alguns chamam a cidadania global cidadania sem fronteiras, ou cidadania além do 

Estado-nação. Outros observam que o termo cosmopolitanismo pode ser mais amplo 

e mais inclusivo que cidadania global, enquanto outros, ainda, optam por cidadania 

planetária ao abordar a responsabilidade da comunidade global para preservar o 

planeta Terra (UNESCO, 2015, p.14). 
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Associou-se, nesta proposta, a Cidadania Planetária a uma perspectiva curricular e 

educacional inspirada em Freire (1987) e em sua análise crítica e reflexiva acerca da 

compreensão do mundo, onde o sujeito cognoscente imerge significativamente em sua 

realidade cotidiana para emergir através da intervenção social. Esse método pedagógico 

prescreve também a prática da liberdade - essencial para constituição do cidadão e sua 

atuação social - através do diálogo, da conscientização e da politização. 

A Cidadania Planetária é viabilizada por essa pedagogia a fim de formar cidadãos 

politizados e conscientes de seus direitos e deveres, atuantes social e ambientalmente, 

respeitosos, solidários e comprometidos em preservar a dignidade de seus concidadãos. 

Ademais, esta formação concebe a atuação pedagógica e sua contribuição direcionada para a 

motivação do educando enquanto cidadão consciente e responsável por suas ações sociais e 

ambientais.  

Compreende-se, portanto, que a Cidadania Planetária ampara-se no florescer de 

inter-relações dialógicas, empáticas e cooperativas, onde haja a presença do 

compartilhamento de informações, argumentação e consenso de ideias. Essa interação 

autêntica baseada na empatia e na resolução de conflitos desponta também em documentos 

oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que a apresenta em suas 

competências gerais. Destaca-se que a definição das dez competências gerais da educação 

básica voltadas para aprendizagem e desenvolvimento estudantil presentes na BNCC (2017) 

são consideradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 9.394/96). 

 É interessante também ressaltar que as ideias-integrantes estão em comunhão 

com a BNCC (2017) e sua definição de competência como a “mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.” (p.8).  

 A BNCC (2017) aponta ainda que as práticas pedagógicas devem direcionar os 

educandos para a concepção destas competências. Portanto, as ideias-integrantes podem ser 

indicadas como competências direcionadas para a promoção da Cidadania Planetária.  

Inicialmente, destaca-se que elas se correlacionam e, como consequência de um 

processo educativo integrado, quando uma das ideias-integrantes estiver sendo contemplada, 

estará havendo o progresso da conscientização planetária. Além disso, ressalta-se que as 

definições propostas possuem intuito didático e não delimitativo. Em sequência, elas serão 

detalhadas mediante a análise de suas características principais. 
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Figura 1 - Ideias-integrantes da Cidadania Planetária 
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Fonte: elaborada pela autora. 

Assim, a planetariedade
22

 para Gutierrez; Prado (1999) consiste no 

estabelecimento cotidiano das relações harmônicas entre os cidadãos e destes para com o 

planeta. Entende-se, porém, que essas relações harmônicas entre os cidadãos referem-se às 

interações dialógicas e cooperativas que, mesmo diante das adversidades e discordâncias de 

ideias, promovem o consenso entre as pessoas.  

Em continuidade, Freire (1987) apresenta que o diálogo é capaz de libertar os 

indivíduos de seus opressores e opressões, pois através dele os sujeitos compartilham saberes, 

expressam conflitos e descobertas, e solucionam problemas. Ele pode ser impulsionado 

também através de uma educação problematizadora, que proporciona aos alunos a reflexão, a 

crítica e a criatividade, buscando a libertação através do florescimento da consciência. Para 

esta educação, os sujeitos conscientizam-se ao se inserirem e se perceberem em seu contexto 

de vida. 

Já o estabelecimento das relações harmônicas entre os cidadãos e o planeta refere-

se ao desenvolvimento de ações sustentáveis. Acerca disto, a Carta da Ecopedagogia
23

 

assinala que o desenvolvimento sustentável é “economicamente factível, ecologicamente 

apropriado, socialmente justo, includente, culturalmente equitativo, respeitoso e sem 

discriminação.” (GADOTTI, 2010, p.75). 

Assim, a edificação da sustentabilidade é fundamental para o bem-estar da 

humanidade e de suas futuras gerações, pois se alia diretamente ao consumo responsável e 

consciente em âmbito local, regional e global, e à preservação do meio ambiente e de seus 
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Pode ser utilizado também o termo planetaridade, sob a escrita de Gadotti (2010) e da Carta da Ecopedagogia. 
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CARTA DA ECOPEDAGOGIA. Disponível no Anexo 2 da obra GADOTTI (2010).  

Planetariedade 

Percepção do 
planeta 

Relação dialógica 
e cooperativa 

entre os cidadãos 

Sustentabilidade 

Pessoal 

Autonomia 

Resiliência 

Reflexão e 
criticidade 

Direitos 
humanos 

Cultura de 
paz 

Liberdade 

Igualdade 

Valores 
humanos 

Solidariedade 

Respeito 
mútuo 

Ética 

Interdependência 
planetária 

Incerteza 

Dependência 
entre nações 

e povos 

Identidade 
terrena 

Cidadania Planetária 



29 
 

sistemas reguladores. Essa ideia da preservação da natureza é apoiada integralmente pela 

BNCC (2017) e suas competências gerais. 

Destaca-se, em especial, a interligação do meio ambiente a nível local e 

planetário, visto que um ecossistema sofre consequências em seu processo de constituição 

quando outro perpassa por depredações. Compreende-se, assim, como essencial o 

enfrentamento ante as consequências produzidas pela globalização econômica, que pode ser 

amparado pelo espaço escolar e pelas práticas pedagógicas dialógicas mediante a construção 

de um pensamento conectado às questões ambientais. 

Processos educativos que tem em suas constituições a conscientização planetária 

compreendem o desenvolvimento do cidadão enquanto detentor de direitos e deveres sociais, 

civis e políticos e ambientais. Nesse sentido, resgata-se a Carta da Terra e sua preocupação 

com saúde planetária e o bem-estar da humanidade, simbolizando a promoção de uma 

conscientização planetária.  

Ademais, ideia-integrante planetariedade considera também a percepção do 

planeta em sua complexidade e inteligência. A primeira se refere à complexidade de 

encadeamentos existentes em um mesmo sistema planetário e a segunda refere-se à vida 

inteligente que circunda o planeta, bem como sua própria inteligência representada mediante 

sua autorregulação. Capra (2002) aponta que essa autorregulação é um valioso “serviço 

ecossistêmico” ofertado pela natureza e responsável por proteger as comunidades através da 

recuperação atmosférica, do processamento de resíduos e da regulação ambiental. O autor 

ressalta ainda que o crescimento econômico sustentado pela globalização e o consumo 

insustentável ameaçam esses processos que se autorregeneram e que são fundamentais à vida, 

comprometendo, com isso, todo o equilíbrio planetário. 

Padilha (2011) corrobora afirmando que a Cidadania Planetária impulsiona 

atitudes que promovem a sustentabilidade em sinal de cuidado e compreensão acerca da Terra 

enquanto um complexo agrupamento vivo, em constante transição e detentor de uma história 

que se relaciona diretamente com a da humanidade e a dos demais seres vivos habitantes do 

planeta Terra.  

A planetariedade, portanto, requer do ser humano a conscientização acerca de sua 

integração dentro da complexidade da Terra e o reconhecimento de sua identidade enquanto 

cidadão planetário. 

Em continuidade, a ideia-integrante valores humanos compreende a história da 

humanidade e sua interação social, visto que o estabelecimento de laços afetivos autênticos e 

solidários religam os seres humanos e as comunidades, contribuindo para uma convivência 
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dialógica, respeitosa e pacífica em sociedade. Além disso, a edificação da responsabilidade 

transpassada pela ética é fundamental para o fortalecimento da identidade de um cidadão 

planetário.  

É interessante também ressaltar as orientações para uma formação ética presentes 

na BNCC (2017), que assinalam a importância desta formação para a constituição das 

recentes e futuras gerações, pois impulsiona o alunato a desenvolver-se de forma responsável, 

enaltecendo os direitos humanos, a justiça social, o meio ambiente, a solidariedade e a 

participação social. Destaca-se que a reflexão sobre a moralidade é chamada de ética, dessa 

forma, os termos moral e ética possuem significados próximos, referindo-se ao agrupamento 

de princípios e comportamentos que estabelecem as inter-relações humanas e destas para com 

a natureza (BRASIL, 2007). 

A convivência em âmbito escolar é primordial para a constituição ética dos 

educandos, promovendo o exercício dos princípios éticos de forma consciente, autônoma e 

livre. Assim, os valores humanos constituem-se, de forma subentendida, a partir das vivências 

significativas dos sujeitos com o seu contexto social, variando de acordo com as ações e 

escolhas do indivíduo e com as relações interpessoais que ele estabelece (BRASIL, 2007).  

Brasil (2013) assinala que a “ética propõe um estilo de vida objetivando a realização plena do 

homem no âmbito da história em um projeto sociopolítico de comunidade. Ela dá o 

direcionamento à vida do homem, em seu comportamento pessoal e suas ações coletivas.” 

(p.37). 

Uma educação que se ampare em termos morais e éticos compreende as reflexões 

em todos os níveis sociais em prol da constituição de princípios de valor, balizadores de uma 

sociedade democrática. Um valor é legítimo quando se torna significativo para o indivíduo e 

transpassa por entre suas ações de forma natural, pautando inter-relações dialógicas. É 

imprescindível destacar também que se, 

os valores morais que subjazem aos ideais da Constituição Brasileira não forem 

intimamente legitimados pelos indivíduos que compõem este País, o próprio 

exercício da cidadania será seriamente prejudicado, para não dizer, impossível. É 

tarefa de toda a sociedade fazer com que esses valores vivam e se desenvolvam. E, 

decorrentemente, é também tarefa da escola. (BRASIL, 2007, p.55). 

 

Morin; Kern (2005) assinalam, em especial, que a solidariedade deve acompanhar 

os seres humanos, unindo-os em sua jornada de vida. Além disso, pontuam a existência de 

uma solidariedade ecológica que se refere à interdependência vital entre os seres viventes e o 
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planeta Terra que os nutre, promovendo o cuidado pela comunidade de destino
24

. Conforme 

Brasil (2013) assinala, a “solidariedade deve orientar as diversas formas de organização da 

sociedade. Nesse contexto, a cooperação, a reciprocidade e a colaboração são essenciais, e 

esse processo de reconhecimento pode ser entendido como solidariedade” (p.37). 

A solidariedade, o respeito mútuo e a ética são capazes de administrar as 

problemáticas sociais, prevenindo injustiças e intercedendo para a constituição de um Estado 

democrático. Valores e atitudes compreendem a autonomia do indivíduo, compondo um 

posicionamento do sujeito cognoscente diante do mundo e da sua complexidade.  

Assinala-se, portanto, a grande importância destes fundamentos éticos para a 

edificação de uma sociedade democrática, pois exigem dos indivíduos uma postura coerente, 

crítica e autônoma (elencando valores adequados às problemáticas vivenciadas), bem como 

uma atuação cidadã preocupada com as atuais e futuras gerações da humanidade. 

Ademais, através da ideia-integrante direitos humanos compreende–se que a 

promoção destes direitos é substancial para o exercício da Cidadania Planetária. A ascensão 

mundial destes direitos surgiu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

selando através de seu Preâmbulo o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo”. A Declaração promoveu o respeito aos direitos 

humanos, a tolerância, a diversidade, a paz, a compreensão e a amizade entre nações e entre 

comunidades e apresentou em seus artigos o direito à igualdade, dignidade, fraternidade, vida, 

liberdade e segurança. 

É interessante pontuar que em 1996 o Governo Federal do Brasil promoveu o 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), a fim de impulsionar a concepção destes 

direitos na sociedade e guiar a formulação de políticas públicas (BRASIL, 2013).  

Ademais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (2007) e a BNCC (2017) destacam a promoção dos direitos 

humanos e contribuem para a Cidadania Planetária ao defender e agregar ao desenvolvimento 

humano princípios humanistas de liberdade e igualdade. É imprescindível, portanto, para a 

composição de uma sociedade justa o desenvolvimento da solidariedade, da liberdade social, 

de acesso às informações e a livre-expressão, bem como a garantia à dignidade e à igualdade 

de direitos a todos os indivíduos (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948).  
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Termo utilizado por Morin; Kern (2005) para referir-se ao ponto de encontro, compartilhamento e destino da 

humanidade, o planeta. Portanto, como pátria, a Terra promove e assegura o enraizamento da humanidade. 
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Brasil (2013) aponta a relevância da promoção destes direitos, tendo em vista que 

ainda na contemporaneidade são “sistematicamente violados em sociedades marcadas pela 

exclusão, pelos conflitos, pelas desigualdades estruturais, em que se vivenciam situações de 

injustiça institucionalizada. Assim, a questão dos direitos humanos torna-se central e urgente.” 

(p.26).  Portanto, uma educação voltada para a propagação dos direitos humanos reafirma a 

busca por valores e impulsiona “ações que contribuam para a transformação da sociedade, 

tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da 

natureza.” (BRASIL, 2013, p.50).   

Ainda, o texto da Carta da Terra ressalta a importância da cultura de paz entre 

nações e cidadãos, a fim de promover, em meio às diversas violências vivenciadas 

socialmente, a reflexão acerca da não-violência e da resolução de conflitos. Acerca do 

estabelecimento de relações pacíficas, a Carta da Terra assinala que a paz é “a plenitude criada 

por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a 

Terra e com a totalidade maior da qual somos parte.” (GADOTTI, 2010, p.72). Ademais, 

conforme Brasil (2013) a cultura de paz incentiva o desenvolvimento de valores que 

respeitam a vida, a liberdade, a justiça, a solidariedade e a tolerância.  

Contribuindo com a ideia-integrante interdependência planetária, Morin (2000) 

assinala que o reconhecimento da identidade terrena é essencial para a humanidade e por isso 

deve ser considerado de suma importância o ensinamento da historicidade da Era Planetária 

como as ações solidárias ao entorno do mundo, as devastações ambientais e sociais causadas 

pela humanidade e os conhecimentos constituídos pela humanidade. Estes traços fazem parte 

da história da Terra e compõem a história de homens e mulheres que compartilham uma 

mesma história e se encontram defronte problemáticas comuns, compreendendo-se partícipes 

de um mesmo destino.  

Visto que os povos e nações compartilham o mesmo contexto planetário, a 

dependência entre eles configura uma inter-relação necessária frente às adversidades de um 

planeta interdependente. Deve-se, portanto, ser promovida uma relação respeitosa, dialógica e 

consensual, pois “nenhum grupo ou nação pode solucionar os principais problemas que eles 

enfrentam agindo sozinhos [...] A colaboração eficaz requer objetivos comuns e valores 

compartilhados, e isso significa ética global” (GADOTTI, 2010, p.86). 

Destarte, Gadotti (2010) aponta que registros, produções culturais, dentre outros 

elementos marcam a diversidade cultural local e planetária da humanidade e compõem um 

patrimônio para as futuras gerações, instigando o desenvolvimento da identidade do cidadão 

planetário.  
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Compondo ainda a interdependência planetária, Morin (2000, 2003) argumenta 

sobre a necessidade de enfrentar as incertezas cognitiva e histórica. A primeira referindo-se ao 

conhecimento que se constitui mediante o diálogo com a incerteza e a segunda 

compreendendo a característica desalinhada presente na história da humanidade. Gleiser 

(2014) pontua que as incertezas permeiam a complexidade que circunda a vida humana e é 

preciso aceitá-las para conseguir a expansão do conhecimento, visto que a ciência apresenta 

limitações. 

Portanto, o enfrentamento destas incertezas compreende além de uma educação 

crítica, questionadora e apta às adversidades, um ensino que prepare o ser humano para 

reinventar-se diante das problemáticas contemporâneas, compreendendo-as em sua 

complexidade.  

Finalmente, destaca-se que a ideia-integrante pessoal relaciona-se diretamente 

com as demais, visto que a mudança comportamental é fundante para o desenvolvimento das 

características acima apontadas, constituindo, assim, a formação do cidadão planetário. 

Assim, é essencial para o florescimento da Cidadania Planetária a formação de seres humanos 

críticos, reflexivos, resilientes e autônomos, que possam através do autoconhecimento e da 

livre expressão promover ações que ressignifiquem o seu meio social, alçando a democracia
25

.  

Outrossim, destaca-se que em âmbito nacional é importante que os cidadãos 

brasileiros possuam consciência dos direitos civis, sociais, políticos e ambientais previstos 

pela Constituição da República Federativa do Brasil, que garantem a integridade social e do 

meio ambiente. Encontra-se em destaque na Constituição Federal a preservação e a 

restauração dos processos ecológicos, a proteção quanto aos impactos ambientais, a proteção 

da fauna e flora, o controle de produção e comercialização que comprometem o meio 

ambiente e, por fim, a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino 

(BRASIL, 1988). 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (BRASIL, 1988, art. 225, p.131). 

 

Compreende-se, assim, que a Constituição Federal de 1988 apoia o exercício da 

Cidadania Planetária que se edifica mediante a conscientização do cidadão acerca dos seus 

direitos e atribuições sociais em escala local e planetária. Logo, entende-se a importância do 

                                                           
25

Conforme a UNESCO (2007) a democracia é fundamentada através da justiça social, do cumprimento dos 

direitos pelo Estado e do exercício do ativo dos cidadãos na constituição da sociedade. 
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impulso a esta dinâmica mediante a educação escolar a fim de promover a sustentabilidade e a 

democratização. 

Por fim, considera-se que a Cidadania Planetária reconfigura e estende a 

concepção de cidadania, agregando o estabelecimento de relações dialógicas, empáticas e 

colaborativas entre os cidadãos, o impulso ao equilíbrio ambiental, o reconhecimento da 

identidade terrena e a promoção de um meio social justo, pacífico, sustentável e democrático. 
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3 CIDADANIA PLANETÁRIA E EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 “Uma educação para a cidadania planetária tem por 

finalidade a construção de uma cultura da 

sustentabilidade, isto é, uma biocultura, uma cultura da 

vida, da convivência harmônica entre os seres humanos 

e entre estes e a natureza” (Carta da Ecopedagogia). 

 

A perspectiva de uma educação pautada no desenvolvimento da Cidadania 

Planetária prevê o bem-estar planetário mediante uma ação consciente dos seres humanos. 

Para Gadotti (2010) uma educação para a Cidadania Planetária diz respeito a uma filosofia 

educacional e a uma reformulação curricular estruturada sob a perspectiva integradora das 

esferas locais e globais.  

Segundo Morin (2000) a educação do futuro deve estar inserida no processo de 

conscientização da Era Planetária e é composta por alguns saberes como a promoção do 

enraizamento do cidadão planetário através do pertencimento planetário obtido mediante a 

identificação da historicidade da humanidade; o desenvolvimento do pensamento complexo 

diante das questões planetárias; a compreensão das incertezas, desenvolvendo a sabedoria 

para vivenciar a imprevisibilidade do futuro; e a compreensão acerca da interdependência 

planetária, do respeito mútuo, da solidariedade universal e da ética. 

A educação com perspectiva para o futuro foi destaque também no relatório da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, que apontou a educação como 

imprescindível para o desenvolvimento ético da humanidade e para a fomentação da justiça 

social, paz e liberdade. O relatório voltou-se para o desenvolvimento do ser humano enquanto 

cidadão do mundo e o enfrentamento aos desafios locais e globais do século XXI como os 

efeitos adversos da globalização econômica, as desigualdades sociais e as ameaças ao meio 

ambiente (DELORS, 1996).  

Além dos aspectos citados, o relatório apresenta similaridades à proposta da 

Cidadania Planetária quando defende a preservação ambiental para as gerações futuras, a 

empatia, o autoconhecimento, a autonomia, a criatividade, a interdependência entre nações e 

povos e o respeito à diversidade cultural. 

Esse relatório considera a educação como um processo permanente durante a vida, 

estabelecendo-se dentro de quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. O aprender a conhecer refere-se ao acesso à diversidade cultural; o 

aprender a fazer refere-se ao enfrentamento das adversidades pertinentes ao ambiente social 

e/ou profissional; o aprender a conviver admite as interdependências, compreende o respeito 

às diversidades, busca solucionar conflitos e desenvolve a empatia e a paz; por fim, o 
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aprender a ser refere-se ao desenvolvimento contínuo do indivíduo e sua atitude crítica, 

responsável e autônoma (DELORS, 1996). 

Também em conformidade com as características da Cidadania Planetária, 

apresenta-se a Educação para a Cidadania Global (ECG) e a Educação Global que buscam 

compreender e superar os desafios pertinentes ao século XXI, compartilhando uma mesma 

perspectiva holística da educação, onde o cidadão crítico compromete-se com a constituição 

de uma sociedade democrática, justa e sustentável através do desenvolvimento de 

conhecimentos, valores e atitudes. 

A ECG é uma cidadania a nível global que se associa a uma reconfiguração 

curricular e vincula-se aos quatro pilares da educação. Essa proposta busca uma sociedade 

mais pacífica, tolerante e sustentável através de uma aprendizagem pautada no 

desenvolvimento de valores, conhecimentos e habilidades. Estas últimas podem ser 

cognitivas, que se referem aos conhecimentos alcançados pelos educandos acerca de questões 

globais e locais, a resolução de problemáticas e a compreensão crítica acerca da 

interdependência entre nações e pessoas; socioemocionais, que dizem respeito ao 

compartilhamento de valores, à manifestação de solidariedade, diálogos e parcerias, empatia e 

respeito às diversidades, bem como a compreensão de pertencimento a uma mesma 

humanidade e ao planeta Terra; e comportamentais, que se referem ao desenvolvimento da 

responsabilidade, pacificidade e sustentabilidade em contextos locais e globais (UNESCO, 

2016a). 

Figura 2 - Habilidades 

 
Fonte: elaborada pela autora de acordo com as orientações da UNESCO (2016a). 

 

Ademais, a Educação Global
26

 é corporificada através de um Guia Prático 

advindo do Programa Educação Global do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, que 

oferta a educadores sugestões curriculares pertinentes aos saberes para uma cidadania global. 

Prevê uma aprendizagem que compreenda o pensamento crítico, a empatia, a assertividade, a 

resolução de conflitos, a problematização, a compreensão acerca da complexidade e das 
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Ela inspira-se em alguns documentos como os ODS e a Declaração de Viena (CNSCE, 2010). 
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incertezas, autoestima, autoconfiança, respeito, responsabilidade social e ambiental, diálogo, 

cooperação, solidariedade, tolerância, curiosidade, criatividade, promoção dos direitos 

humanos, sustentabilidade e cultura de paz. Contribuindo, assim, com a Cidadania Planetária, 

a Educação Global apresenta também a proposta das dimensões de tempo, incentivando a 

análise de problemáticas globais através do presente, onde se elenca a problemática e seus 

partícipes; do passado, onde se encontram as suas raízes; e do futuro, onde se lançam 

soluções para ela (Centro Norte-Sul do Conselho da Europa - CNSCE, 2010). 

Diante deste panorama, é perceptível que se lançam contribuições e propostas 

para a superação das problemáticas pertinentes ao século XXI, agregando, com isso, ainda 

mais sentido à Cidadania Planetária e à sua aplicabilidade em âmbito escolar.  

A Terra como habitat compartilhado por toda a humanidade promove, então, uma 

renovada perspectiva planetária que incide diretamente em uma ressignificação pedagógica 

com vistas à formação de um ser humano solidário, responsável, pacífico e dialógico. Esta 

perspectiva curricular viabiliza-se através de uma pedagogia problematizadora, constituindo 

um sentido reflexivo à vida do sujeito e proporcionando a ele a intervenção significativa no 

mundo em que ele e outros habitam: a Terra. 

Portanto, fundamentos teórico-metodológicos precisam dedicar espaço às 

demandas sociais e disponibilizar subsídios para práticas pedagógicas, contribuindo para a 

conscientização do ser humano e sua compreensão do mundo. Neste sentido, os princípios 

presentes na Carta da Terra como a solidariedade, sustentabilidade, responsabilidade, 

igualdade e liberdade, contribuem para o confronto com os desafios contemporâneos e 

compreendem traços cabíveis em orientações educacionais curriculares.   

Assim, o Instituto Paulo Freire e o Instituto Latino americano para a Educação e a 

Comunicação da Costa Rica - coordenado por Francisco Gutiérrez e Cruz Prado, 

comprometeram-se em 1998 com a empreitada de organizar a Carta da Terra sob a ótica 

educacional escolar
27

 (GADOTTI, 2010). 

Em 1999, através da Carta da Ecopedagogia, começou a engendrar-se o 

movimento da Ecopedagogia que buscou integrar à educação princípios da causa ecológica. 

Gutiérrez e Prado (1999), enquanto precursores
28

 do movimento da Ecopedagogia, apontaram 

caminhos para a constituição de uma Cidadania Planetária que ultrapassa a dimensão 

ambiental e compreende demais dimensões que circundam a vida humana como a política, a 

                                                           
27

É importante destacar que em 2009 houve a divulgação de outro documento, disponível na obra de Gadotti 

(2010), que ofertava orientações práticas para a utilização dos princípios da Carta da Terra nas escolas.  
28

Gutierrez e Prado despontam na década de 1990 com a obra Ecopedagogia e cidadania planetária que se 

tornou referência para a temática. 
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econômica, a cultural e a social. Portanto, a perspectiva integrada da Ecopedagogia considera 

a necessidade de uma revisão curricular.  

Assim, a Ecopedagogia lançou-se enquanto a pedagogia adequada para o 

desenvolvimento da Cidadania Planetária, pois contém em seus princípios a compreensão do 

planeta Terra enquanto organismo vivo e em evolução e uma consciência renovada acerca da 

sustentabilidade e a sua correlação com a vida humana. Além disso, incentiva uma educação 

que promova racionalidade baseada em comunicação e afeto e o conhecimento integral 

mediante compartilhamento, problematização e diálogo (GADOTTI, 2010). 

Padilha (2011) afirma que a Ecopedagogia ou a Pedagogia da Terra é um 

movimento complexo que prevê a sustentabilidade e a relação pacífica entre os seres humanos 

e o meio ambiente.  Ela pode ser percebida também enquanto uma abordagem curricular ou 

um movimento pedagógico, social e político. Segundo o autor,  

Educar para o sonho da cidadania planetária é educar para a convivência local e 

global, garantindo o direito de todos às condições de vida digna e sustentável, em 

um sistema social que garanta emprego, segurança social, respeito e diálogo com as 

outras culturas (PADILHA, 2011, p.46 e p.47). 

 

A Ecopedagogia pontua conhecimentos, princípios e atitudes que devem ser 

integrados curricularmente para auxiliar o desenvolvimento ético do cidadão planetário. Esse 

processo educacional é, principalmente, uma formação para a democracia, pois ao passo que o 

sujeito adquire consciência acerca de sua historicidade, compreende-se um cidadão inserido 

socialmente e contempla as questões pertinentes a uma sociedade planetária.  

Defronte disto, a função transformadora da educação alicerça a conscientização e 

a formação de cidadãos planetários críticos, preparando-os para o enfrentamento e a 

conversão da exploração ambiental, do desrespeito, da falta de solidariedade entre os povos e 

demais problemáticas. A conscientização planetária, portanto, demanda a sensibilização 

acerca do bem-estar planetário mediante o auxílio de currículos flexíveis, inovadores e 

dinâmicos.  

3.1 Currículo brasileiro e a Cidadania Planetária 

A Cidadania Planetária fundamenta-se em uma educação que privilegie a práxis, 

valorizando a dinâmica emancipadora pertencente à reflexão e à ação. A educação escolar é 

capaz de oportunizar vivências imprescindíveis aos educandos para que eles possam 

compreender-se enquanto cidadãos planetários críticos e reflexivos, recriando novas formas 

de conceber o mundo. 
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Para melhor compreensão contextual da Cidadania Planetária em âmbito escolar 

brasileiro, é fundamental a compreensão deste cenário e das políticas públicas que refletem 

encadeamentos de compromissos globais.   

Neste sentido, verificou-se a influência das metas educacionais do Relatório 

Educação para Todos no Brasil de 2000
29

, que buscou a promoção da educação de qualidade 

para todos os níveis de ensino, do cuidado pertencente à Educação Infantil e da igualdade de 

gênero. Estas metas engendravam compromissos e políticas de Educação para Todos (EPT), 

visando promover a cidadania, a sustentabilidade e o desenvolvimento integral humano frente 

aos desafios do novo milênio (BRASIL, 2014). Anos mais tarde, em 2015
30

 uma nova 

conferência atribuiu novos compromissos a médio e longo prazo, validando os desafios eleitos 

durante as conferências anteriores. 

Este último evento revalidou compromissos para até 2030
31

 e, junto aos demais, 

compuseram os marcos globais da Educação para Todos (EPT), promovendo metas para uma 

educação significativa de qualidade, extensível para o decorrer da vida, inclusiva, que 

desenvolva habilidades, comportamentos sustentáveis, direitos humanos, cultura de paz, 

responsabilidade, justiça social e diversidade cultural (UNESCO,2016b). 

Assim, através desses comprometimentos internacionais, o Brasil estipulou 

significativas políticas públicas como o Plano Nacional de Educação (PNE), advindo da Lei
32

 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014. O PNE orienta o direito integral à educação em vinte 

metas, guiando o progresso da educação brasileira de 2014 a 2024, exaltando os direitos 

humanos e o exercício da cidadania, e associando a si demais políticas educacionais com 

vistas a acompanhar os planos de educação estaduais e municipais para um democrático 

acesso e permanência educacional (BRASIL, 2015).  

                                                           
29

Relatório, apresentado em 2000 para a Cúpula Mundial de Educação em Dakar, que fazia parte de um 

compromisso internacional estabelecido em resposta à solicitação da UNESCO. Esses relatórios continham 

estratégias, resultados e desafios educacionais, referindo-se à obtenção de metas da Educação para Todos (EPT) 

até 2015. Essa trajetória de comprometimento dos países iniciou-se em 1990, na Conferência Mundial de 

Educação para Todos em Jomtien, nessa ocasião foram estipulados vários desafios educacionais ao entorno do 

mundo (BRASIL, 2014). 
30

O evento foi o Fórum Mundial de Educação, realizado em Incheon, que revalidou as proposições da EPT e os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (UNESCO,2016b). 
31

Declaração de Incheon para a Educação 2030 e Marco de Ação da Educação 2030 - ambos relacionados às 

metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UNESCO,2016b). 
32

BRASIL. Lei n° 13.005/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE. Diário Oficial, Brasília, DF, 

25 jun. 2014. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. 

Acesso em: 22 maio 2019. 
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Suas diretrizes
33

 compõem orientações que se correlacionam com a promoção da 

Cidadania Planetária como a diretriz III, que visa superar “desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação”; a V, 

que prevê a “formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade”; a VII, que busca a promoção “humanística, 

científica, cultural e tecnológica do País”; e a X, que almeja a promoção dos “princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 

2015). 

Ademais, as características que compõem a perspectiva da Cidadania Planetária 

também foram alcançadas na conjuntura escolar através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de 1998, que trouxeram à educação uma nova perspectiva educacional e 

impulsionaram o estudo transversal de diversos temas. É interessante destacar que além dos 

temas estudados serem de grande importância para a Cidadania Planetária, a configuração 

curricular brasileira recebeu orientações quanto a uma renovada perspectiva metodológica 

integrada de ensino e aprendizagem com vistas à superação da fragmentação disciplinar do 

conhecimento. 

Os objetivos para a aprendizagem dos PCN destacam o perfil do cidadão 

planetário através da identificação do aluno enquanto integrante da sociedade, 

compreendendo a importância da preservação ambiental e a sua atuação cidadã através da 

“participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e 

sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito” (BRASIL, 1998, p.7). 

Contemporaneamente, no cenário educacional brasileiro, considera-se a Base 

Nacional Comum Curricular (2017) e suas tessituras acerca da abordagem transversal das 

problemáticas contemporâneas locais, regionais e globais; e dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores que devem ser adaptados, de forma contextual, aos currículos das 

instituições escolares brasileiras. A BNCC viabiliza a Cidadania Planetária, mediante o 

currículo escolar, ao apresentar competências gerais para a Educação Básica que se 

relacionam estreitamente aos seus principais indicadores.  

A primeira competência compreende o desenvolvimento de uma sociedade justa 

e democrática a partir da criticidade e da utilização dos conhecimentos constituídos 

historicamente pela sociedade planetária, inclusive os pertinentes à esfera digital; a segunda 
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Diretrizes relacionadas à superação das desigualdades educacionais, valorização docente, promoção da 

democracia, direitos humanos e qualidade educacional, e ao financiamento da educação (BRASIL, 2015). 



41 
 

impulsiona a reflexão, a curiosidade intelectual, criatividade e autonomia; a terceira valoriza 

os conhecimentos e manifestações artísticas culturais produzidas a nível local e planetário; a 

quarta refere-se à partilha de informações e saberes, e à constituição de aprendizagens 

significativas à vida estudantil; a quinta refere-se à produção de conhecimentos mediante 

análise crítica e ética; a sexta, em especial, destaca vários indicadores da Cidadania Planetária 

como a promoção da preservação do planeta Terra e a relação ética, dialógica e pacífica com 

o mesmo e com os seres vivos; a defesa dos direitos humanos; o desenvolvimento da 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global; o 

consenso de ideias; o enaltecimento das diversidades e o exercício da cidadania baseado em 

ações críticas, autônomas e responsáveis (BNCC, 2017). 

Finalmente, as três últimas competências da Base reiteram as aprendizagens 

essenciais para o desenvolvimento dos cidadãos planetários como a promoção da 

sustentabilidade, da democracia, dos valores humanos, dos direitos humanos, do respeito, 

autocrítica, resiliência, solidariedade, diálogo, empatia, resolução de conflitos, colaboração e 

ética (BNCC, 2017). 

Reitera-se que a conscientização planetária orienta o processo rumo à Cidadania 

Planetária e, portanto, para sustentá-la em âmbito escolar as orientações curriculares são 

imprescindíveis. Assim, o art.27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

também sustenta a concepção da Cidadania Planetária ao incitar o desenvolvimento de 

conteúdos curriculares que propaguem valores voltados para uma sociedade democrática 

(BRASIL, 2017a). 

Os princípios da educação nacional perpassam por entre os ideais de liberdade e 

solidariedade, buscando promover ao alunato o exercício dos direitos e deveres do cidadão. 

Enfatiza-se a função formativa para a cidadania da educação escolar sem esquivar-se da 

potencialidade existente nos demais espaços e relações sociais (LDB, 9.394/96). Além disso, 

as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos apontam que o meio escolar 

deve ser um espaço que promova, constantemente, a experiência estudantil acerca de valores e 

atitudes em prol dos direitos humanos (BRASIL, 2013). 

É perceptível a ascensão de uma dinâmica planetária que se move em busca de um 

desenvolvimento sustentável, pacífico e democrático. Esse movimento, portanto, é amparado 

por uma educação para a Cidadania Planetária que se destina a formar cidadãos planetários 

solidários, cooperativos, responsáveis, críticos e reflexivos.  

Uma educação escolar que priorize esses saberes promove a consciência 

planetária e o reenraizamento terrestre através da identificação e do reencontro das origens 
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planetárias dos educandos. Esse reenraizamento prevê também o entendimento da 

historicidade da sociedade brasileira, sobretudo o percurso que se iniciou no período 

colonial
34

.  

A colonização brasileira deu-se mediante grande exploração econômica e 

opressão social, o que obstaculizou a constituição de uma cultura democrática e fomentou a 

inexperiência democrática
35

 brasileira. Freire (1967) aponta que essa inexperiência é apoiada 

por tradições coloniais e que devem ser constantemente postas à reflexão. Portanto, 

compreende-se que desde o período colonial o povo brasileiro foi oprimido em seu cotidiano. 

Sempre o homem esmagado pelo poder. Poder dos senhores das terras. Poder dos 

governadores gerais, dos capitães-gerais, dos vice-reis, do capitão-mor. Nunca, ou 

quase nunca, interferindo o homem na constituição e na organização da vida 

comum. [...] O que nos importa afirmar é que, com essa política de colonização, com 

seus moldes exageradamente tutelares, não poderíamos ter tido experiências 

democráticas (FREIRE, 1967, p.75). 

 

Destaca-se também uma sombra colonial que marca os oprimidos, trata-se da 

autodesvalia que compreende a deslegitimação, por parte dos opressores, aos saberes 

populares dos oprimidos. Nesse processo os oprimidos introjetam essa deslegitimação e 

autodesvalidam seus próprios saberes, pois “de tanto ouvirem de si mesmos que são 

incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 

produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua “incapacidade”.” 

(FREIRE, 1987, p.32). 

Assim sendo, é preciso o apoio das instituições educativas para promover o 

resgate e a valorização de saberes que foram golpeados outrora, rompendo, sobretudo, com a 

cristalização de concepções voltadas ao desprestigio de outras culturas.  

O pertencimento do cidadão para com a sua sociedade auxilia a promoção da 

democracia, assim, a admissão de uma identidade cultural é incumbência valorosa para a 

prática educativa, promovendo o reconhecendo social dos sujeitos e o acolhimento das 

culturas de cada comunidade como sua forma de mover-se no mundo e compreendê-lo 

(FREIRE, 1996). 

Freire (1989) aponta que a renovação da educação alcança diretamente a 

renovação do ser humano. Assim, ao compreender o campo educacional enquanto político 

vislumbra-se as possibilidades de transformação social. Então, uma educação política 
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A composição da história brasileira deu-se muito anteriormente ao período colonial. No entanto, datou-se para 

esta análise a partir deste período visto que trouxe traços marcantes de sua sociedade escravocrata para a 

constituição da sociedade contemporânea, o que, ainda fortemente, obstaculiza a democracia. 
35

 Termo utilizado por Freire (1967). 
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promove a criticidade, a práxis e a constituição de um cidadão solidário e comprometido com 

as causas sociais. 

A criticidade advinda de uma educação democrática é fundamental para a 

problematização de questões pertinentes às esferas locais e mundiais. A formação 

democrática perpassa por entre a educação escolar através de práticas pedagógicas voltadas 

para a percepção e construção de conhecimentos sob a ótica multidimensional e para 

vivências onde a autonomia estudantil faça parte de um processo de edificação pessoal 

libertador (FREIRE, 1996). 

A educação escolar projeta-se mediante sua concepção curricular e concretiza-se 

através de suas práticas pedagógicas e da associação entre docente e discente durante o ato 

educativo. Dessa forma, faz parte da prática educativa democrática a humildade, a tolerância, 

a luta por uma educação cidadã, a alegria, a ética, a esperança que renova os objetivos 

docentes frente às adversidades, a generosidade, a competência profissional, a pesquisa, o 

respeito, a autonomia, o diálogo, a criatividade, a curiosidade em busca do conhecimento 

integral, a rejeição de qualquer discriminação, a criticidade, o bom senso, a solidariedade, a 

autoavaliação, a coragem, a amorosidade e a compreensão acerca do contexto vivencial do 

alunato (FREIRE, 1996; 1982).  

Para Freire (1996) é preciso que o educador (a) democrático (a) entenda também a 

impossibilidade da neutralidade das ideologias amparadas pelos sistemas educacionais e seus 

currículos e resista, através de sua atuação pedagógica, acreditando no potencial 

transformador da educação para a sociedade.  

Assim, Freire (1987) aponta caminhos para uma sociedade democrática através 

educação problematizadora e da práxis, pois através da reflexão e da ação os sujeitos 

formulam estratégias e organizam-se, tornando-se capazes de modificarem seus contextos 

vivenciais, libertando-se em comunhão.  

Essa educação surge em oposição à educação bancária que, como instrumento de 

opressão, prevê práticas pedagógicas onde os alunos tornam-se depositários dos conteúdos 

desconexos depositados pelo docente e, passivamente, alienam-se e distanciam-se do mundo 

FREIRE (1987). 

O quadro a seguir pontua algumas diferenças entre as teorias da ação antidialógica 

e dialógica de Freire (1987) que, respectivamente, englobam a educação bancária e a 

educação problematizadora. 
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Quadro 2 - Características das teorias de ação 
Teoria da ação antidialógica Teoria da ação dialógica 

Opressora Revolucionário-libertadora 
Serve à dominação Serve à libertação 

Dividir as massas populares para oprimir Organizar as massas populares para libertar 
Passividade Práxis 

Manipulação para a invasão cultural. Colaboração para a síntese cultural. 

Educação bancária: memorização acrítica; conteúdos 

desconectados da realidade.  

Educação problematizadora: criticidade; conteúdos 

contextualizados. 

Alienação Humanização / Libertação 

Obstaculiza a democracia Promove a democracia 

Fonte: produzido pela autora e retirado da obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987).  

 

Entende-se, portanto, a educação problematizadora como impulso à 

conscientização planetária e uma forma de intervenção social, possibilitando a democracia. 

Assim, o fomento de práticas pedagógicas em prol da cidadania orienta os educandos sobre 

seus direitos e deveres sociais, civis, políticos e ambientais, emancipando-os e auxiliando-os 

para a concepção de uma sociedade mais justa e sustentável.  

A prática pedagógica deve ser um processo onde todos os partícipes aprendem e 

ensinam ao mesmo tempo, um movimento dinâmico, político, crítico e complexo; uma ação 

que pode viabilizar uma cultura de participação social e, assim, edificar a democracia. 

Freire (1997) reitera a seriedade da prática educativa que colabora diretamente 

para a formação do estudante enquanto cidadão atuante socialmente e pontua os direitos dos 

docentes quanto a fala, a liberdade de expressão, as melhores condições de trabalho e salários, 

a formação profissional remunerada, dentre outros que, nitidamente, compõem uma 

estabilidade para o exercício docente democrático. Ademais, para o autor a intervenção 

democrática da prática educativa escolar é fundamental para a constituição de uma cultura 

democrática onde exista respeito, livre expressão, tolerância, resolução de conflitos, consenso 

de ideias, debate político, parceria e diálogo. 

Portanto, para a constituição de uma sociedade democrática é imprescindível uma 

educação para a cidadania que fortaleça, em especial, a autonomia humana a fim de assegurar 

o pensamento crítico, reflexivo e a atuação cidadã livre.  

Freire (1987) assinala que a compreensão multidimensional do contexto é também 

bastante pertinente à democracia, pois quando os indivíduos observam a realidade 

fragmentada não identificam as problemáticas em sua totalidade e distanciam-se delas, não as 

compreendendo. Essa perspectiva metodológica que prevê a integração, através da reforma do 

pensamento, impulsiona a formação do cidadão planetário e é apoiada pela educação 

libertadora, que é “libertadora porque, implicando no enraizamento que os homens fazem na 
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opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de transformação da realidade 

concreta, objetiva.” (FREIRE, 1987, p.16). 

Libertar-se é possuir criticidade e autonomia para tomar decisões, é refletir e agir 

compreendendo os contextos sociais que fazem parte da complexidade. É tornar-se agente de 

transformação social. A libertação para a Cidadania Planetária concerne ao posicionamento 

crítico diante do mundo mediante a conscientização planetária. Portanto, formar-se cidadão é 

politizar-se acerca de sua atuação social e dos direitos que lhe são próprios, é conscientizar-se. 

O ser humano politizado compreende-se um cidadão livre e ético, partícipe da construção de 

uma sociedade democrática.  

A partir desse processo educativo e significativo de integração em seu contexto 

vivencial e suas particularidades, o sujeito humaniza-se. Freire (1967) aponta que “a sua 

integração o enraíza [...] Daí que a massificação implique no desenraizamento do homem. Na 

sua “destemporalização”. Na sua acomodação. No seu ajustamento.” (p.42).  

Considera-se, portanto, o enraizamento proposto por Edgar Morin e Paulo Freire 

como o pertencimento do ser humano ao seu contexto social, vivendo-o livre e plenamente a 

partir da conscientização dos direitos e deveres que lhe são próprios.  

3.2 Currículo transdisciplinar e reforma do pensamento para a democracia  

A pesquisa curricular desponta no cenário educacional ao entorno de 1920, nos 

Estados Unidos, correlacionando-se ao sistema fabril ao processar rigorosamente o 

acompanhamento dos resultados educacionais. No entanto, durante a década de 1960, 

influenciada por movimentações culturais de emancipação social, surgiram as teorias críticas 

e pós-críticas como alternativas à teoria curricular tradicional (SILVA, 2007). É importante 

destacar que cada uma destas teorias possui características próprias e orientações distintas 

quanto à formação dos sujeitos, suas identidades e subjetividades.  

Japiassu (1976) corrobora também com a questão histórica dos currículos ao 

apontar que a partir do século XIX a especialização ascendeu no cenário educacional, 

delimitando disciplinas e fragmentando a epistemologia. Para Morin (2003; 2007) essa 

organização disciplinar eclodiu com a formação das universidades modernas no século XX 

que, amparadas pelas pesquisas científicas, se consolidaram. Além disso, a história ocidental 

veiculou fortemente o paradigma de Descartes, orientando o princípio de disjunção 

epistemológica como base para os estudos científicos. 

Gusdorf (1976 apud JAPIASSU, 1976) aponta esse desmembramento das ciências 

como uma patologia contemporânea que compromete o saber dos sujeitos e, 

consequentemente, a consciência humana e a civilização. Freire (1987) também contribui com 
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a temática ao apontar que a estreiteza dos especialismos
36

 reduz a potencialidade da 

compreensão do conhecimento, fomentando uma inteligência cega
37

. 

Nesse seguimento, é importante refletir acerca das ciências no âmbito escolar que, 

tradicionalmente, se isolam, segregando conhecimentos e tornando árdua a busca por um 

pensamento reformado.  

Gleiser (2014) aponta que as ciências devem unir-se para responder as pretensões 

e as problemáticas da humanidade que, desde seu princípio terrestre, buscam respostas e 

tentam compreender conhecimentos acerca do mundo e de si mesmo. Ainda, assinala a 

incerteza existente no desconhecido e as limitações humanas diante da complexidade dos 

acontecimentos que circundam as vivências. Por isso, a busca pelo conhecimento em sua 

complexidade não pode dar-se de forma estilhaçada.  

Destarte, entende-se que a especialização epistemológica galgou conquistas 

sociais, mas que tornou-se insuficiente para compreender problemáticas planetárias que 

priorizam perspectivas multidimensionais para suas análises. Porquanto, a 

multidimensionalidade concebe a integração de diversas dimensões (sociais, políticas, 

econômicas, culturais e ambientais) que transpassam por entre as problemáticas, acolhendo a 

complexidade e apoiando a reforma do pensamento.  

Nesse ponto, o currículo integrado ergue-se como suporte à reforma do 

pensamento através da proposta transdisciplinar. Por conseguinte, a transdisciplinaridade 

favorece o desenvolvimento da Cidadania Planetária por meio da orientação de práticas 

pedagógicas.  

É importante destacar o inciso 3º da Resolução nº04/2010 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e assegura a livre escolha da instituição 

escolar acerca das abordagens didático-pedagógicas, dentre elas a abordagem transdisciplinar. 

Esta que é uma das indicações para a configuração do Projeto Pedagógico e da organização 

curricular. 

Moraes (2015) aponta que a transdisciplinaridade foi proposta em 1971 por Jean 

Piaget, em um Seminário Internacional sobre Interdisciplinaridade na França, que indicou que 

se tratava da superação da interdisciplinaridade e dizia respeito às conexões, para além das 

fronteiras disciplinares, dentro de um sistema totalizante.  
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Termo utilizado por Freire (1987). 
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Termo utilizado por Morin; Kern (2005) para indicar que essa inteligência é apoiada pelo “pensamento 

mutilado que se pretende competente” (p.57). 



47 
 

Essa perspectiva curricular integrada, portanto, se opõe à perspectiva tradicional 

do currículo escolar que se caracteriza pela linearidade, fragmentação, alienação e promoção 

do individualismo. O transdisciplinar usufrui das benesses advindas da cooperação 

interdisciplinar e legitima, por meio do diálogo, outros saberes sociais trazendo-os para 

compor a estruturação pertinente aos conhecimentos científicos já reconhecidos (MORAES, 

2015).  

Barbosa (2007) aponta também que, em Portugal no ano de 1994, o I Congresso 

Mundial da Transdisciplinaridade contemplou debates que davam margem à compreensão da 

Cidadania Planetária. Esse congresso originou a Carta da Transdisciplinaridade, documento 

que marcou a perspectiva de uma educação renovada diante dos desafios da Era Planetária. A 

Carta da Transdisciplinaridade
38

 aponta que, 

O surgimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história do Universo. 

O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da 

transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas, a 

título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser transnacional. O 

reconhecimento pelo direito internacional de uma dupla cidadania – referente a uma 

nação e à Terra – constitui um dos objetivos da pesquisa transdisciplinar (UNESCO, 

2002, p.196). 

 

Para a UNESCO (2002), a transdisciplinaridade proporciona a articulação entre 

disciplinas e a fomentação de novos conhecimentos, contribuindo para a perspectiva integral 

da natureza. Aponta ainda que a ação transdisciplinar apresenta três características 

constituintes: o rigor para as argumentações; a aceitação do desconhecido e imprevisível; e a 

tolerância para com o próximo e as adversidades. 

A compreensão de um currículo transdisciplinar expande as perspectivas para 

além do local, contribuindo para a conscientização planetária e para os processos de ensino e 

aprendizagem integrados à realidade e aos saberes dos educandos.  

Portanto, essa renovação educacional refere-se à promoção da integração social, 

bem como a conscientização acerca dos valores e direitos humanos, e a preservação do meio 

ambiente. Assim, ao verificar estas possibilidades em favor da Cidadania Planetária, elenca-se 

o currículo escolar como um elemento de transformação e mobilização fundamental para a 

concepção do cidadão planetário.  

A transdisciplinaridade legitima
39

 os saberes populares integrando-os aos 

conhecimentos disciplinares para compor um saber contextualizado e multidimensional. 

Trata-se de uma metodologia para a complexidade, onde os conhecimentos ao se 
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CARTA DA TRANSDISCIPLINARIDADE. Disponível como Anexo 3 na obra UNESCO (2002).  
39

A legitimação dos saberes populares surge contrapondo o processo de autodesvalia apontado por Paulo Freire 

em Pedagogia do Oprimido (1987).  
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sincronizarem viabilizam práticas pedagógicas contextualizadas. Em âmbito escolar ela reage 

reflexivamente à percepção fragmentada do conhecimento e à perspectiva unidimensional da 

realidade. Possibilitando, assim, a formação do perfil de um novo cidadão, o planetário. 

É preciso, portanto, que o sistema educacional absorva essa demanda e a sua 

importância para a assimilação das problemáticas planetárias, reconfigurando-se 

curricularmente para superar a fragmentação dos conhecimentos. Assim, em oposição a essa 

fragmentação é proposto uma reforma do pensamento viabilizada através da 

transdisciplinaridade.  

A reforma do pensamento refere-se à constituição de uma cabeça bem-feita
40

, que 

compreende a organização dos conhecimentos e ideias de forma significativa, contextualizada 

e muldimensional, totalmente em oposição ao saber acumulativo, descontextualizado, 

unidimensional. Essa reforma prepara o pensamento para a complexidade e fortalece a 

democracia através da formação de cidadãos éticos, responsáveis, conscientes e aptos a 

superar as adversidades (MORIN, 2003).  

A reforma do pensamento demanda uma reforma do ensino e vice-versa, sendo 

imprescindível que os conhecimentos sejam contextualizados e integrados para que 

componham significado à vida humana, promovendo a atuação cidadã frente à complexidade 

(MORIN; KERN, 2005).  

Morin (2007) aponta que a compreensão da complexidade aparece em meio à 

incompletude e à incerteza, e perpassa pela dialogicidade, pelo processo recursivo
41

 e pelo 

princípio hologramático
42

. Assim, segundo este autor, o pensamento contextualizado às 

multidimensionalidades é ecologizante, pois se vincula às dimensões da complexidade que 

compreendem encadeamentos e situações incertas. 

Pensar a complexidade das problemáticas planetárias contemporâneas exige uma 

reforma do pensamento. Essa reforma solicita ao sujeito uma abertura para a diversidade, para 

as ciências e para a interdependência planetária. Ademais, refletir acerca dessas problemáticas 

diz respeito à preservação do futuro da humanidade e a formação de uma sociedade planetária 

democrática.  

A educação escolar deve viabilizar a formação deste pensamento ecologizante em 

seus educandos, fomentando cidadãos aptos a mover-se criticamente dentro da complexidade 

do mundo. Um processo de ensino e aprendizagem que pretenda reformar pensamentos deve 

                                                           
40

Termo utilizado por Morin (2003) para designar o indivíduo que reforma sua forma de pensar as problemáticas. 
41

Para Morin (2007) o produto retroage sobre o efeito e assim mutuamente. 
42

Morin (2007) aponta que esse princípio refere-se ao componente que está localizado em um todo e ao todo que 

está intrínseco em um componente. 
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ser baseado na cooperação, problematização, diálogo, multidimensionalidade das 

problemáticas, curiosidade, criticidade, conscientização planetária, empatia, responsabilidade 

e criatividade.  

Portanto, a educação ao possibilitar a reforma do pensamento ao estudante, o faz 

vislumbrar sua participação e imbricação fronte às diversas situações que o circundam, 

tornando-o disponível para a própria libertação e conscientizando-o acerca de sua história, de 

seu habitat, seus direitos e deveres. Essa libertação, através do conhecimento, do livre agir e 

do livre pensar, configura a democracia social. O contrário disto prescreve um estudante 

alienado, com dificuldades para compreender o encadeamento lógico pertencente às questões 

atuais, distanciado da multidimensionalidade da complexidade e das questões planetárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4 VIVENDO EM REDE: CIDADANIA PLANETÁRIA E TDIC 

“Se você não se importa com as redes, as redes se 

importarão com você, de todo modo. Pois, enquanto 

você quiser viver nesta sociedade, neste tempo e neste 

lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade de 

rede.” (CASTELLS, 2003, p. 230). 

 

Os danos advindos de uma cultura de consumo desenfreada e acrítica promovem 

poluição e a degradação em todas as dimensões do meio ambiente, exterminando 

ecossistemas e fortalecendo também a desigualdade social. Presencia-se a morte de animais 

marinhos que, por viverem imersos em um oceano repleto de plástico, consomem ou são 

presas destes materiais. O lixo que um sujeito ou uma comunidade produz e descarta 

irresponsavelmente percorre o planeta, adentra outros continentes, países e comunidades. É 

um lixo que alcança status de planetário. 

Para além destas, existem tantas outras situações gravíssimas que a humanidade 

vivencia na contemporaneidade e que põe em risco o futuro saudável das futuras gerações. 

São situações complexas que encadeiam repercussões planetárias. É, portanto, emergente a 

proposição de alternativas que venham a reequilibrar a dinâmica planetária, visando superar 

este obstáculo ético para que a humanidade e seu habitat sejam preservados. 

Capra (2002) afirma que a grande parte dos problemas ambientes e sociais tem 

origem no sistema econômico insustentável das sociedades, demandando, assim, uma forma 

de atuação ética para que haja a proteção e a valorização dos direitos humanos e do meio 

ambiente. Na década de 1990, houve a expansão da economia global mediante orientações 

advindas do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário 

Internacional
43

, de empresas e dos grandes países capitalistas. Destaca-se também que essa 

globalização foi sustentada por uma rede global de informática, denominada de Revolução da 

Informática e que é “o resultado de uma complexa dinâmica de interações tecnológicas e 

humanas que gerou efeitos sinérgicos em três grandes setores da eletrônica – os 

computadores, a microeletrônica e as telecomunicações.” (CAPRA, 2002, p.144). 

Percebe-se, portanto, que a globalização econômica dinamizou o planeta Terra em 

prol de uma constante expansão da comercialização, o que fortaleceu uma cultura de consumo 

acrítica com potencial para deterioração do meio ambiente e obstaculizou a consolidação de 

sociedades sustentáveis e democráticas.  

Ademais, é importante destacar que, para além da globalização capitalista, 

existem outras globalizações como a da cidadania. As duas são opostas, mas sustentam-se na 
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Instituições financeiras criadas em uma convenção das Nações Unidas, em 1944, para ofertar uma organização 

à economia mundial (CAPRA, 2002). 
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base tecnológica para veicular-se, sendo a primeira fundamentada no impulso ao capitalismo 

competitivo e a segunda fundamentada no impulso à cidadania cooperativa e solidária 

(PADILHA, 2011). 

Acerca disto, Morin (2003) destaca a existência de dois processos de globalização 

que são antagônicos e se relacionam diretamente com o desenvolvimento das comunicações, a 

globalização que prevê a dominação e a globalização que prevê a emancipação e a 

propagação de pensamentos humanistas. Para Santomé (1998) a primeira causa danos ao meio 

ambiente e às populações e a segunda promove a conscientização acerca dos problemas 

ecológicos, políticos e sociais, transpassando as fronteiras das nações. 

Assinala-se, portanto, que a comunicação move a economia e assim mutuamente, 

como um processo que se retroalimenta em escala mundial. Essa reflexão torna-se essencial, 

pois o desenvolvimento das comunicações corporificado através das tecnologias de 

informação e comunicação podem embasar implicações sociais positivas e negativas. As 

positivas referem-se à comunicação instantânea por todo o planeta Terra, a confluência de 

ideias, projetos sociais, multiculturalismo, solidariedade, democratização, exercício da 

cidadania, dentre tantas outras; e as negativas referem-se, principalmente, aos meios de 

comunicação que, quando utilizados de forma acrítica, podem alienar os sujeitos e propagar 

preconceitos e violências, bem como à sustentação de uma cultura de consumo apoiada por 

uma economia global que, em sua maioria, deteriora o meio ambiente e gera desigualdade 

social. 

Contudo, os fatores negativos podem ser revertidos mediante uma educação 

problematizadora, onde o sujeito é estimulado a exercer a criticidade e a reflexão diante do 

seu contexto social ou meio digital. Dessa forma, o acesso crítico a esse espaço digital de 

proporções planetárias deve ser oportunizado pelos processos educativos, ao passo que estes 

mesmos processos encontram possibilidades pedagógicas apoiadas pela ascensão tecnológica. 

Segundo Kenski (2007) as tecnologias fazem parte das criações da humanidade, 

acompanhando-a desde sua existência e o seu domínio pode ser visto também como sinônimo 

de poder social. Destarte, a autora ressalta a diferenciação existente entre duas tecnologias, as 

tecnologias de informação e comunicação e as intelectuais, onde as primeiras referem-se aos 

processos de produção e uso de artefatos fundamentados na utilização da linguagem escrita, 

oral e a associação da dinâmica entre imagem e som; e as segundas, de base imaterial, 

simbolizam a evolução humana e constituem o desenvolvimento e a confluência da 

comunicação, expressão, registro e conhecimentos da humanidade. 
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Lévy (1993) assinala, sobretudo, a importância das tecnologias intelectuais - a 

escrita, o alfabeto e a impressão - como condicionantes do pensamento humano através dos 

sistemas comunicativos, engendrando lógicas pertinentes à inteligência coletiva. Assim, 

enquanto heranças e produções culturais são fundamentais para estruturar o pensamento e a 

inteligência humana, demarcando a história da humanidade e o desenvolvimento intelectual 

humano. O autor enfatiza, em especial, que a informática promove um arranjo social 

renovado através das comunicações instantâneas. 

As tecnologias intelectuais são capazes de promover processos de subjetivação 

para o sujeito e para a humanidade, reorganizando formas de agir e pensar; e as TDIC, 

enquanto artefatos impregnados de significado e funcionalidade, promovem a conexão 

planetária e a cultura digital. Contemporaneamente, para edificar as tecnologias intelectuais é 

preciso o desenvolvimento das TDIC.  

Ademais, Freire (1984) pontua que o progresso das ciências e tecnologias é 

estimulado pela criatividade humana e suas criações, fazendo ponderações filosóficas e 

políticas importantes ao questionar o direcionamento sociopolítico dado às máquinas.  

Uma pergunta política, que envolve uma direção ideológica, tem de ser respondida 

politicamente. Para mim os computadores são um negócio extraordinário. O 

problema é saber a serviço de quem eles entram na escola. Será que vai se continuar 

dizendo aos educandos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Que a 

revolução de 64 salvou o país? Salvou de que, contra que, contra quem? Estas coisas 

é que acho que são fundamentais (FREIRE, 1984). 

 

Estes questionamentos movem a observação crítica acerca das tecnologias digitais 

na contemporaneidade, buscando compreender suas raízes, sua historicidade, enfim, sua 

complexidade que perpassa por entre questões multidimensionais e que somente à luz da 

reflexão é possível vislumbrá-la.   

Castells (1999) assinala que a expansão planetária da linguagem digital configura 

uma nova sociedade na Era da Informação
44

 marcada pela presença das TDIC, que são o 

conjunto de tecnologias “em microeletrônica, computação (software e hardware), 

telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica [...] engenharia genética e seu crescente 

conjunto de desenvolvimentos e aplicações.” (p.67). Ademais, aponta ainda que as TDIC 

compõem também uma lógica de exclusão social ao desconsiderar os sujeitos que não são 

habituados ao uso de tecnologias digitais e os territórios que estão desatualizados 

tecnologicamente.  

                                                           
44

Caracterizada pelo desenvolvimento da economia capitalista, das redes digitais e da extensão comunicativa, 

apresentando a internet como sua base tecnológica (CASTELLS, 2003). 
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As tecnologias digitais ultrapassam obstáculos físicos, são simbólicas, dinâmicas, 

flexíveis, possuem base eletrônica, informática e telecomunicacional, e obtiveram seu 

desenvolvimento mediante o capitalismo, que impulsionou a sua utilização contínua aos 

diversos setores sociais (MILL, 2006).  

Para Sibilia (2002) as tecnologias digitais além de movimentarem a economia 

global, produzem corpos e subjetividades, caracterizando o século XXI e o novo momento de 

pós-humanidade
45

, visto que “a partir das lutas e reacomodações de saberes e poderes 

ocorridos nas ultimas décadas, os discursos das mídias, das ciências e das artes estão 

engendrando um novo personagem: o homem pós-orgânico” (p.63). Este novo ser transpassa 

espaços, apresenta-se virtualmente e movimenta-se livre e agilmente por entre os territórios 

do ciberespaço. 

Considera-se, portanto, que essa ebulição digital promovida pela expansão da 

comunicação e da informação instantânea possibilita conexões mundiais através da internet e 

transforma as diversas relações culturais, sociais, econômicas e políticas.  

Computadores, tablets, smartphones, televisões digitais, dentre outros artefatos e 

espaços tecnológicos, concretizam o universo digital que circunda a humanidade. Vivencia-se 

contemporaneamente a Idade Mídia
46

 e interconecta-se mundialmente através do ciberespaço.  

Segundo Lévy (2009) o ciberespaço se refere à materialidade da comunicação e 

das informações no meio digital. Estruturado sob a égide dos hipertextos
47

, compreende 

seguimentos associativos e oportuniza uma interconexão planetária de computadores, “a partir 

do momento em que estamos interconectados, todos os computadores não formam senão um 

único, que logo interligará todos os humanos” (LÉVY, 2001, p.146).  

Entende-se, portanto, que a complexidade deste universo digital oportuniza a 

fomentação da Cidadania Planetária à medida que acolhe e religa os seres humanos através 

dos elos planetários digitais propiciados. 

Apresenta-se a seguir algumas datações importantes para traçar essa ascensão 

digital e assimilar a historicidade da Era da Informação. As referências para essa composição 

encontram-se reunidas em Santomé (1998) e Castells (1999; 2003). 

 

 

                                                           
45

Termo utilizado por Sibilia (2002). 
46

Termo utilizado por Mill (2006) para referir-se ao controle social exercido pelo capitalismo através das 

tecnologias que conseguem manipular “e colonizar a subjetividade de cada um dos seus membros” (p.29). 
47

Levy (1993) ressalta que o hipertexto é um programa que obtém e compartilha dados informativos e 

comunicacionais. São agrupamentos digitais que se articulam através de palavras, imagens, arquivos e outros. 
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Quadro 3 – Traços importantes para a ascensão digital 
ANO ACONTECIMENTO 

1956 Estabelecimento dos primeiros cabos telefônicos transatlânticos. 

1963 Ted Nelson conjecturou um sistema de interligação de informações que se chamava hipertexto. 

1969 Primeira rede de computadores (ARPANET) com um sistema de comunicação advinda das pesquisas 

da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada – ARPA, do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, que pretendia proteger o sistema de comunicação dos soviéticos. 

1960 

1970 

Os movimentos de contracultura
48

 impulsionaram as pesquisas acerca da internet, pois utilizavam as 

interconexões de computadores para usos particulares. Os estudantes possuíam interesses por 

inovações científicas e influenciaram a construção do projeto da ARPANET.  

1970 Comercialização da transmissão em fibra ótica. Esta e outros dispositivos de roteamento 

corporificaram a internet. 

1971 Criação do microprocessador (fundamental para a expansão microeletrônica). 

1975 Criação do primeiro microcomputador. 

1977  Comercialização do primeiro microcomputador pela Apple II. 

1979 Alguns sujeitos compuseram outras redes de computadores (Usenet) e iniciaram suas comunicações 

mediante via telefônica, divulgando-a para a sociedade gratuitamente. 

1983 Divisão entre ARPANET e MILNET, a primeira enquanto uma rede específica para fins científicos e a 

segunda voltada para aplicações militares; surgiu a nomenclatura internet advinda da ARPA-

INTERNET; criação de uma interface computacional que permitia uma maior facilidade na 

comunicação - origem da Fidonet, por Tom Jennings. 

1984 Apresentação da linha computadores Macintosh pela empresa APPLE. 

1990 A NSFNET assume o lugar da ARPANET; em Genebra, houve a expansão da internet para a sociedade 

através da teia mundial World Wide Web. Inspirados pelo hipertexto, Tim Berners Lee, Robert Cailliau 

e sua equipe a desenvolveram e a distribuíram gratuitamente com intuito de facilitar a manipulação da 

rede digital realizada pelos usuários. 

1991 Desenvolvimento do sistema operacional gratuito Linux por Linus Torvalds. 

1995 Fim da NSFNET e início das parcerias com as redes privadas de internet; lançamento gratuito do 

software Navigator para finalidades educacionais, do software Windows 95 e do navegador Internet 

Explorer pela Microsoft. 

Fonte: elaborado pela autora e retirado das obras Santomé (1998) e Castells (1999; 2003). 

O uso da internet e a sua materialização através dos artefatos tecnológicos digitais 

apresenta-se em disseminação constante na sociedade planetária, ocupando espaços e culturas 

por entre o planeta. Sua ascendência, configurada pela associação e sequência de êxitos 

advindos de estudos científicos e compartilhamentos de ideias, constituiu uma tendência que 

incentiva a sociabilidade do século XXI através da ocupação do território virtual, promovendo 

uma comunicação e a propagação de informações de forma instantânea. 

Conforme Castells (1999) a internet é uma criação cultural humana que instigou a 

população a usar o potencial dos computadores a seu favor. Ela configura-se como um espaço 

inovador onde as tecnologias eletrônicas interativas, informacionais e comunicacionais se 

convergem. Compreende-se, assim, que o gérmen para a internet é advindo da década de 1960 

sob uma conjuntura associativa gerada entre a contracultura, as táticas militares, os 

                                                           
48

Movimentos que valorizavam a liberdade, a independência e o compartilhamento de saberes. 



55 
 

conhecimentos científicos e o compartilhamento de saberes estudantis em prol da inovação 

tecnológica. 

Lemos (2005) aponta que a sociedade da informação iniciou sua trajetória de 

conexão com a disseminação da internet e ampliou ainda mais sua perspectiva com a 

disseminação dos celulares e das redes de acesso à internet sem fio. Lévy (2001) acrescenta 

que essa rede mundial além de compor um movimento de planetarização democrática ao gerar 

significados sociais através da constituição coletiva dos elos digitais, possui fronteiras 

simbólicas, maleáveis e interativas.  

Assim, Moreira (2015) sugere que a internet e suas redes proporcionam a 

ampliação dos territórios, extrapolando os limites físicos, ampliando os universos pessoais e 

possibilitando ao indivíduo perpassar por diversas territorialidades em sua caminhada virtual.  

A sutileza das interconexões virtuais interliga o planeta mediante a constituição de 

fronteiras brandas, contribuindo para personificação de uma cidadania para além dos Estados-

nação, uma Cidadania Planetária. Esse movimento promove a constituição de um único 

território virtual planetário onde existe a reciprocidade e o estabelecimento de uma 

interdependência planetária digital. 

O movimento da humanidade por entre essas redes virtuais planetárias engendra 

renovadas lógicas aos diversos setores sociais. Contudo, é importante evidenciar que o grande 

potencial de alcance social das redes pode também limitar ou excluir do circuito aqueles 

sujeitos que não se integrem a elas.  

Ademais, a utilização das redes virtuais pode contribuir para a formação humana à 

medida que os sujeitos constituem suas subjetividades quando imersos no ciberespaço, 

compartilhando valores, saberes e exercendo a sua cidadania. A cultura digital tem, portanto, 

o potencial de perpetuar valores e conhecimentos por entre as gerações, constituindo a vida 

dos sujeitos e sendo constituída por eles através de sua movimentação no meio digital. 

Estas redes fazem parte de um processo incerto e complexo que compõem as 

sociedades, possuindo potencial de agrupamento inclusivo, “os que ocupam muito espaço na 

Internet não tiram nada dos outros. Há sempre mais lugar. Haverá lugar para todo o mundo, 

todas as culturas, todas as singularidades, indefinidamente” (LÉVY, 2001, p.141).  

Analisa-se, assim, a importância do ciberespaço e suas inter-relações para a 

composição de um cidadão mais consciente e crítico acerca de suas responsabilidades e 

direitos. Um cidadão atuante para a constituição de uma sociedade mais justa, democrática, 

pacífica e sustentável: um cidadão planetário.  
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4.1 Cibercultura e cidadania digital: democracia tecida pela rede 

A configuração cultural é dinâmica e fomenta os diversos comportamentos 

sociais, perpassando por entre a humanidade e apresentando-se em constante transformação 

social (LARAIA, 2001). 

A humanidade vivencia desde a germinação do universo digital a configuração de 

uma nova cultura, a digital. Sua implicação na sociedade do século XXI permeia a 

constituição de renovadas subjetividades e mudanças sociais. As tecnologias digitais e seus 

desvelamentos sociais perpetuam-se por entre a humanidade e alicerçam a cibercultura, 

enquanto uma cultura que é tecida por entre as redes digitais.  

Lévy (2009) afirma que o ciberespaço abre possibilidades para a sustentação de 

uma inteligência coletiva através de uma dinâmica de alargamento da comunicação, 

impulsionando uma variação indispensável à cultura, a cibercultura. Lemos; Cunha (2003, 

p.11 apud MIRANDA, 2015, p.307) apontam que a cibercultura emerge da relação 

desenvolvida entre “a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica que 

surgiram com a convergência das telecomunicações com a informática, na década de 70”. 

Lemos; Lévy (2010 apud SANTOS; ROSSINI, 2015) assinalam que a cultura 

digital possibilita a emissão de conteúdos, a conexão humana e a reconfiguração social, 

estando em ascendência devido ao largo acesso à comunicação e à sociabilidade através das 

tecnologias digitais. 

O ciberespaço é composto por uma diversidade de elementos constitutivos, 

interfaces que permitem diversos modos de comunicação: um-um,um-todos e todos-

todos em troca simultânea (comunicação síncrona) ou não (comunicação assíncrona) 

de mensagens. [...] É através do conjunto de interfaces que os usuários interagem 

com a máquina e com outros usuários, compondo assim o ciberespaço e a 

cibercultura (SANTOS, 2005, p.18 apud COSTA; COLACIQUE; OLIVEIRA, 

2015, p.246). 

 

A cibercultura emerge do ciberespaço enquanto uma cultura que associa conexões 

virtuais. Intrínseca aos saberes intercambiados pelas redes digitais, é uma conquista da ação e 

criação humana e pode compreender a edificação de uma Cidadania Planetária com vistas a 

uma democratização da sociedade. Essa edificação se realiza no momento em que as 

conexões culturais são estabelecidas pelo planeta, impulsionando o compartilhamento de 

atitudes, valores e conhecimentos pertencentes a um cidadão planetário como a autonomia, o 

desenvolvimento de ações sustentáveis, o diálogo, a solidariedade, a reflexão, a crítica, a 

empatia, dentre outras. 

A cibercultura corresponde a um processo que se constitui através da confluência 

de subjetividades individuais que, aparentemente dispersas em rede, constituem elos que 
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intercambiam traços culturais. São, portanto, traços advindos de todas as partes do planeta e 

que se encontram em um mesmo espaço, originando uma espécie de multiculturalismo digital.  

Dessa forma, compreende-se que a cibercultura pode alicerçar uma sociedade 

democrática através das conexões geradas no meio digital pelos cidadãos. Dar-se como uma 

tessitura cultural universal que não apresenta fronteiras e que promove a partilha de saberes 

experienciados mediante a interconexão planetária digital. Uma cultura que é inserida e 

fomentada mediante o espaço digital. 

O desenvolvimento tecnológico alicerçou a cibercultura que se fortaleceu na 

década de 1970, com a microinformática e a constituição do personal computer (PC); na 

década de 1980 e 1990, com a ascensão da internet; e no século XXI, com o estímulo à 

mobilidade através do avanço das tecnologias móveis como laptops e celulares (LEMOS, 

2005). 

Portanto, Lemos (2013); Santaella (2013); Santos (2011) (apud WEBER; 

RIBEIRO;AMARAL, 2015) apontam algumas fases importantes para a cibercultura e 

destacam que a Web 2.0 reconfigurou, por meio da mobilidade ofertada por computadores e 

telefones portáteis, a forma como o indivíduo apreende conhecimentos e posiciona-se 

socialmente. 

Figura 3 – Web 

 
Fonte: elaborada pela autora e baseada em Lemos (2013); Santaella (2013); Santos (2011) (apud WEBER; 

RIBEIRO;AMARAL, 2015). 

 

A linguagem digital permeia a sociedade e suas relações, modifica como o ser 

humano concebe seu contexto vivencial e altera este contexto a partir do constructo das 

subjetividades humanas. Estas tecnologias reconfiguram o espaço social através da 

intervenção cultural edificada em meio aos sujeitos.  

A humanidade vive um novo paradigma de integração social através da 

comunicação viabilizada pelo poderio tecnológico e científico (SOARES, 2006). A 

constituição da humanização é favorecida pelo fortalecimento das subjetividades e a 

fomentação de processos emancipatórios oriundos do meio digital. 
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Lévy (1996) aponta que as democracias modernas floresceram mediante a inter-

relação existente entre as estruturas para a comunicação e as tecnologias intelectuais.  

Nesse sentido, contemporaneamente despontam no ciberespaço algumas ações 

cidadãs que se estruturam em prol da democracia como o estabelecimento e o 

compartilhamento de movimentos sociais e suas ações, a troca de saberes que alavancam 

direitos dos cidadãos, as estratégias populares fomentadas em rede e a promoção de lutas 

sociais através das divulgações digitais. Essas e outras ações edificam traços essenciais para o 

exercício da cidadania através das redes digitais. 

O ciberespaço, portanto, impulsiona formas de organização militante, ações 

representativas de democracia e direitos a partir da interatividade, definindo-se também como 

espaço para exercício coletivo da cidadania (MILL, 2006). Em consonância, Castells (2003) 

assinala que, 

para sermos capazes de utilizar as maravilhas da tecnologia que criamos, encontrar 

sentido em nossas vidas, melhorar a sociedade e respeitar a natureza, precisamos 

situar nossa ação no contexto específico de dominação e libertação em que vivemos: 

a sociedade em rede, construída em torno das redes de comunicação da Internet 

(p.225). 

 

Assim, diante da imersão social em uma cultura digital e da presença marcante 

das TDIC nas atividades sociais, preconiza-se a importância da construção de um pensamento 

crítico que almeje amparar e libertar o indivíduo frente a uma possível subjugação cultural 

imposta pelos meios de comunicação de extenso alcance.   

Elenca-se, para isso, o letramento digital como um processo que exige do sujeito a 

imersão crítica e reflexiva no cenário digital, onde ele possa configurar sua leitura de mundo e 

compor sua cidadania. A movimentação crítica, ativa, reflexiva no território digital é também 

libertação e resistência social.  

Caso contrário, o indivíduo que permanece às margens dos processos 

contemporâneos poderá ficar subjugado a eles. Portanto, a exclusão digital pode impedir que 

o sujeito tenha acesso à informações e ações específicas que estão presentes somente em meio 

digital, o que obstaculizaria o seu desenvolvimento e atuação enquanto cidadão planetário. 

Para Gleiser (2011) a exclusão digital pode dar-se também devido a 

impossibilidade do sujeito de adquirir e/ou acompanhar a renovação da produção tecnológica, 

processo proposto pela globalização econômica. Ademais, as duas exclusões apresentadas 

fazem parte de processos complexos e que urgem questionamentos acerca da lógica que os 

engendra.  
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Dessa forma, indica-se a necessidade da aproximação da escola à cultura digital 

como forma de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, auxiliando os educandos 

a utilizarem criticamente as TDIC e a se desenvolverem significativamente nos setores de 

suas vidas. O sujeito que manuseia estes artefatos tecnológicos e se movimenta 

conscientemente nas redes digitais, é um sujeito que está formando-se também enquanto um 

cidadão planetário. 

Este letramento digital assume que uma nova linguagem se integra à sociedade e 

que para compreendê-la é preciso a leitura e a imersão em um novo mundo repleto de saberes, 

o mundo digital. Além da apropriação tecnológica, o letramento digital diz respeito à 

compreensão e vivência significativa do contexto digital.  

Soares (2006) assinala que o meio digital configura-se em seu caráter pedagógico, 

inclusivo e democrático mediante a intencionalidade dos indivíduos e através da presença de 

conteúdos educativos na rede. Dessa forma, aponta a necessidade de um processo educativo 

que promova a democratização das informações através do letramento digital, ensinando o 

sujeito a utilizar as tecnologias digitais de forma consciente, significativa e crítica. 

As tecnologias são recursos que se orientam conforme as ideologias circundantes, 

por isso é fundamental que o meio escolar as acolha e as integre em um projeto de 

transformação social. Além, evidentemente, de serem importantes instrumentos para a 

produção de conhecimentos (FREIRE, 1982). 

O letramento digital pode gerar a inclusão no espaço digital, permitindo que o 

sujeito compreenda e reflita sobre seu próprio contexto, promovendo uma conscientização 

acerca da atuação no espaço digital para que possam ser alçadas ações democráticas. Desse 

modo, através da movimentação crítica no mundo digital podem ser originadas práticas 

cidadãs. Inversamente, o afastamento dos meios digitais pode gerar a alienação do indivíduo.  

O afastamento ou exclusão desta cultura digital pode dar-se em decorrência da 

ausência de um letramento digital ou a ausência da aquisição das TDIC. Assim, esse 

indivíduo ao não compreender a potencialidade do seu contexto vivencial pode encontrar-se 

subjugado - ou oprimido- e à disposição da massificação cultural produzida por alguns meios 

tecnológicos. 

Observa-se que as informações dispersas na rede constituem-se repletas de 

especificidades políticas, sociais, econômicas, culturais, e, para tanto, necessitam de uma 

intervenção pedagógica para se constituírem enquanto saberes fundadores de um cidadão 

planetário. Quer dizer, o exercício da cidadania advém da conscientização humana que se 

interliga a processos fomentados pela educação.  
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Ademais, essa cultura digital permite encontros em rede e suas mobilizações para 

fora delas, em meio social. Um fluxo advindo do espaço virtual para o físico e assim 

mutuamente.  

Em consonância com Midlej; Bonilla; Pretto (2015), diversas possibilidades 

potencializadoras de aprendizagens surgem nessa cultura digital e devem instigar a escola 

quanto à mobilização destes conhecimentos em prol do florescimento da cidadania. 

As tecnologias da informação e comunicação, emergentes no contexto da 

cibercultura e da Web 2.0, quando consideradas as potencialidades comunicacionais 

e de interatividade das mídias e redes sociais, a exemplo dos blogs, Twitter, 

Facebook, YouTube, dos portais educacionais, podcasts, entre outros, abrem 

diversas ambiências de convivência e de construção colaborativa de conteúdos e 

saberes; consequentemente de aprendizagem (MIDLEJ; BONILLA; PRETTO, 2015, 
p.84). 

 

Portanto, é imprescindível que a educação escolar favoreça a contextualização e a 

análise crítica das informações dispersas em rede, obstaculizando a massificação dos sujeitos 

e impulsionando práticas cidadãs. A promoção do letramento digital configura uma libertação 

para o indivíduo, que ao se compreender e ao compreender o seu contexto pode atuar de 

forma crítica e livre na sociedade. 

É interessante observar que esta perspectiva pedagógica acerca das redes digitais é 

apoiada pela Alfabetização Midiática e Informacional (AMI), que prevê competências para 

utilização consciente, criativa, crítica e ética das tecnologias digitais na sociedade 

contemporânea e indicativos para a sua aplicação em âmbito escolar. Além disso, objetiva que 

os sujeitos, através desta utilização significativa, possam exercer a cidadania e participar 

ativamente das mudanças que emergem em seus contextos sociais (UNESCO, 2016). 

Abordagens curriculares que integram em suas práticas pedagógicas o letramento 

digital como a ECG, auxiliam o educando a enfrentar às problemáticas pertinentes à 

globalização e a desenvolver aprendizagens compartilhadas (UNESCO, 2015). Igualmente, a 

Educação Global prevê a utilização de múltiplos recursos tecnológicos na educação e a 

orientação aos alunos quanto à utilização crítica diante das TDIC e das informações 

disponibilizadas em rede (CNSCE, 2010).  

Destarte, o acesso à cultura e aos meios digitais, e o impulso à autonomia, 

criticidade e reflexão dos sujeitos fazem referência à cidadania digital, que pode ser amparada 

por processos educativos com intuito de promover a integração social e a viabilização de 

práticas cidadãs através da rede digital (SOARES, 2006). 

Uma educação crítica e dialógica pode valorizar a potencialidade pedagógica do 

meio digital, ao mesmo tempo, que é possível edificar práticas pedagógicas sob uma 
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perspectiva multidimensional com o suporte da rede digital. Portanto, a educação 

problematizadora por dentro das redes digitais é urgente para emancipar o sujeito e embasar o 

exercício de uma cidadania consciente e com finalidade a uma democracia social. Juntos, 

docentes e discentes, podem construir criticamente um processo de humanização estabelecido 

com o impulso do espaço digital.  

Sob a perspectiva de uma educação libertadora, evidencia-se a importância da 

democratização do acesso às tecnologias digitais e aos saberes que as circundam, da 

constituição de um pensamento político e crítico diante das tendências tecnológicas, da 

inclusão social e do compartilhamento de saberes em rede para a fomentação da Cidadania 

Planetária. 

Analisa-se que as tecnologias digitais são potencializadoras de atitudes reflexivas, 

críticas, empáticas, solidárias e cooperativas. O exercício da Cidadania Planetária em âmbito 

digital, portanto, pode ser composto pela compreensão do local e do planetário, pelos 

processos educativos e culturais que fortalecem as subjetividades e transpassam por entre os 

espaços digitais e pela interdependência entre as pessoas nas redes. Enfim, um processo 

complexo que engendra saberes que ultrapassam o meio digital e alcançam as dimensões 

físicas da sociedade.  

A cultura digital e o potencial formativo intrínseco a ela engendram, de forma 

complexa, a utilização das TDIC para além de sua funcionalidade, promovendo a 

configuração de um perfil do cidadão do século XXI. Este cidadão, que se forma mediante 

esta confluência tecnológica e planetária, apresenta características que podem fomentar 

democracias pelo mundo. Conectam-se com todo o planeta através do ciberespaço e, deste 

lugar, dirigem-se à sociedade planetária.  

Este espaço digital é um território integrante à coletividade planetária e com 

potencial para estruturar traços culturais marcantes na sociedade contemporânea. A 

cibercultura, portanto, é imprescindível para o desenvolvimento da Cidadania Planetária, pois 

é composta através de elos pelo ciberespaço e promove a constituição das subjetividades 

individuais e coletivas. 

4.2 Informatização das escolas públicas brasileiras 

As TDIC fazem parte de um processo irreversível de comunicação e em âmbito 

escolar a grande presença de alunos nativos digitais marca uma nova demanda educacional. 

Esses educandos se encontram em meio a essa efervescência cultural digital, compreendendo 

o tempo e o espaço de forma dinâmica e flexível, movimentando-se digitalmente e possuindo 

o acesso ao mundo por entre a ponta dos dedos.   
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Sibilia (2012) aponta que a escola, em sua complexidade, vive um período de 

desajuste causado por seu engessamento estrutural que a afasta das tendências tecnológicas, se 

tornando incompatível ao alunato do século XXI. Ela avalia que a escola e as crianças 

vivenciam, cada qual, aspirações próprias acerca do processo educativo e, para reconciliar 

este cenário, é necessário que o espaço escolar ampare a cultura digital acolhendo os 

estudantes nativos digitais
49

 adaptados à instantaneidade do ciberespaço. 

Segundo Sibilia (2012) a escola deve reconfigurar-se com intenção de 

compreender a edificação das subjetividades e dos corpos através de suas práticas sociais, 

verificando que a “fluidez das possibilidades de conexão pode ser mais proveitosa para o 

aprendizado que a rigidez do confinamento” (p.195). Ainda para a autora, é preciso evitar o 

alargamento da dispersão e da evasão escolar através da exploração da incerteza que circunda 

a implementação das tecnologias digitais em âmbito escolar, reconstituindo este espaço 

educacional através dos diálogos, das vivências e dos compartilhamentos. 

Ademais, é imprescindível pontuar a influência do Banco Mundial e da UNESCO 

para a expansão, a partir da década de 1990, de políticas educacionais que vislumbravam a 

utilização das TDIC. A destacar, o avanço da internet e o valor dos microcomputadores 

também trouxe repercussões para esse cenário, tornando a tecnologia mais acessível à 

sociedade (BARRETO, 2002). 

Em uma sociedade marcada pela conectividade digital, não há espaço para a 

educação escolar ausentar-se ou desinteressar-se, visto que seus estudantes convivem com o 

universo digital em suas práticas cotidianas. Dessa forma, a perspectiva de uma educação 

renovada pelos meios digitais pressupõe a inclusão social através das TDIC e seu uso crítico. 

A repercussão acerca do letramento digital considera a livre movimentação do indivíduo em 

sociedade, desenvolvendo-se pessoal, social e profissionalmente através das redes digitais. 

As tecnologias informacionais apresentam potencial de reorientação do espaço 

escolar ao favorecer a expansão do espaço físico das salas de aula para outros territórios, os 

virtuais; e ao transformar fisicamente a sala de aula através da inserção de artefatos 

tecnológicos (KENSKI, 2003). 

Essa reconstituição da escola ultrapassa a simples aquisição de artefatos 

tecnológicos, ela prevê a utilização pedagógica dessas tecnologias mediante orientação crítica 

e reflexiva acerca das movimentações e conteúdos digitais. Tornou-se, portanto, fundamental 

que os sistemas de ensino e seus currículos propiciem o uso pedagógico das TDIC com 
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Para Sibilia (2012), esses estudantes são indivíduos multitarefas, impacientes, habituados ao hipertexto, a jogos 

e a recompensas instantâneas. Por outro lado, seus pais e professores podem ser considerados imigrantes digitais.  
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intenção de alcançar e convidar esse alunato, que se desenvolve significativamente no meio 

digital, a desenvolver-se também no meio escolar. 

Conforme Kenski (2007) é necessário a reestruturação curricular, a previsão no 

projeto pedagógico da escola, uma infraestrutura adequada e uma formação docente para 

acolher esse uso pedagógico das TDIC. Além disso, a autora reconhece que essa tendência 

tecnológica demanda dos docentes novas competências que devem ser amparadas por uma 

infraestrutura tecnológica, remuneração salarial, carga horária e formação profissional 

adequada e condizente à integração pedagógica das TDIC na educação.  

Em comunhão, Moran (1999) assinala que a educação escolar necessita perceber e 

explorar pedagogicamente as linguagens digitais, orientando a utilização das tecnologias para 

a democracia e para o desenvolvimento humano. 

A ressignificação dos processos de ensino e aprendizagem, através do perfil 

pedagógico das TDIC, supera o uso instrumental desses artefatos e os eleva enquanto 

partícipes da constituição das subjetividades sociais. Entende-se, portanto, que práticas 

pedagógicas que acolham em seu decorrer o contexto digital vivenciado pelos discentes, 

possibilitam a expansão de atitudes exploratórias e reflexivas, ultrapassando os muros 

escolares e favorecendo a constituição da autonomia estudantil.  

É fundamental, pois, que os processos educativos escolares possam beneficiar-se 

das tecnologias digitais a fim de redirecionar esforços à conscientização planetária do 

estudante, para que o mesmo possa exercer efetivamente sua cidadania de forma reflexiva, 

solidária e responsável, contribuindo beneficamente para o progresso da sociedade e para a 

preservação ambiental. Pois conforme a BNCC (2017), 

a compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes construídos nas 

interações com outras pessoas, tanto do entorno social mais próximo quanto do 

universo da cultura midiática e digital, fortalece o potencial da escola como espaço 

formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa (p.60). 

 

A escola que expande sua ação pedagógica para as redes, alcança as dimensões 

planetárias e tem acesso aos saberes que circundam o mundo contemporâneo. Assim, a 

movimentação digital orientada para finalidades pedagógicas pode fortalecer ações solidárias, 

valores, atitudes, compartilhamento de saberes e culturas, enfim, o exercício da cidadania. 

A inserção significativa das TDIC no processo de ensino e aprendizagem geram 

demandas que também impulsionam renovadas possibilidades curriculares. Dessa forma, o 

processo educativo reconfigura-se para assegurar as aprendizagens essenciais à atuação 

crítica, colaborativa e criativa dos estudantes em seu meio social.  
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Nesse sentido, a BNCC (2017) aponta em sua quinta competência geral 

indicadores para a apropriação e produção significativa de conhecimentos através do uso 

crítico, reflexivo e ético das TDIC. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (BRASIL, 2013a) também incentivam a inserção dessas tecnologias no currículo 

escolar com intenção de promover a inclusão digital e a cidadania. 

Segundo Valente (2000) as políticas brasileiras de inserção das tecnologias na 

educação, inicialmente, espelharam-se em ações desenvolvidas na França e nos Estados 

Unidos e, posteriormente, foram adequando-se ao cenário brasileiro.  

Assim, em uma crescente de acontecimentos, influências e estudos científicos, os 

movimentos de inserção das TDIC na educação foram articulando-se e apoiando programas 

como os Seminários Nacionais de Informática na Educação que, posteriormente, originaram o 

Educom. É importante destacar que este último programa edificou o Formar, que, em 

sequência, motivou também a instauração estadual dos primeiros CIEd50
 (VALENTE, 2000). 

Assim, para compor algumas datações importantes sobre as políticas de 

informatização na educação pública brasileira reuniu-se Valente (2000), Soares (2006), Torres 

(2014), Maia; Barreto (2012), Barreto (2002), Almeida (2008), Brasil (1997; 1998; 2014; 

2014a; 2017), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) e os decretos 

nº6.300, nº9.235 e nº 9.057. 

Quadro 4 – Semeando a informatização na educação pública brasileira 
DÉCADA ACONTECIMENTO 

1970 1)Seminário sobre o uso de computadores para o ensino da Física, na Universidade Federal de 

São Carlos. 

2)1ª Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino Superior no Rio de 

Janeiro, onde foi apresentado o uso de  computadores para os processos de ensino e 

aprendizagem. 

3)Visita dos cientistas Seymour Papert e Marvin Minsky ao Brasil para divulgação da 

linguagem Logo. 

1980 1)Realização do 1º Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de 

Brasília. 

2)2º Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade Federal da Bahia, com a 

presença de especialistas internacionais.  

3)Criação do Núcleo de Informática Aplicada à Educação na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), que buscou desenvolver estudos acerca da linguagem Logo na 

educação. 

4)MEC implantou o projeto Educom – Computadores na Educação, buscando o 

desenvolvimento da informática educativa no cenário educacional brasileiro através da formação 

de profissionais.  
5)MEC inaugurou o projeto Formar, buscando formar professores para o uso pedagógico dos 

aparelhos tecnológicos e sua multiplicação com outros profissionais. 

6)Instituição do Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), que formou 

professores e expandiu, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, os CIEd para 1º 

e 2º graus. Estes últimos foram responsáveis por informatizar as escolas públicas. 
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Conforme Valente (2000) a sigla CIEd refere-se ao Centro de Informática em Educação. 

Quadro 4 – continua. 
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1990 1)Inserção tecnológica na educação apresentada pela LDB. 

2)Criação da Secretaria de Educação a Distância (SEED) vinculada ao MEC e que buscou 

incorporar as TIC na educação. 

3)Criação do Programa TV Escola, pelo MEC/SEED. 

4)ProInfo substituiu o PRONINFE e edificou os LIE nas escolas públicas e os Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE) pelo país. 

5)PCN orientou acerca da utilização de diferentes recursos tecnológicos na educação. 

2000 1)Estabeleceu os NTE mediante parcerias entre o MEC e os governos estaduais e municipais. 

2)Portaria nº 2.253 ampliou a Educação a Distância através da regulamentação da oferta de 

disciplinas não presenciais (20%) em cursos das instituições de ensino superior. 

3)Governo Federal adotou software livre em seus setores para conter gastos e ter livre 

manipulação.  
4)Governo Federal ofertou ensino a distância na graduação e licenciaturas das universidades 

públicas.  
5)Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos foi exposto o projeto One Laptop per Child 

(OLPC), que buscava a inclusão digital através de um computador de fácil mobilidade e a custo 

baixo para cada aluno. O governo brasileiro interessou-se em edificar o projeto e a partir de 

2007 lançou o pré-piloto denominado Programa Um Computador por Aluno (PROUCA). Este 

programa ocorreu em cinco escolas públicas sob a coordenação da SEED. 

6)Criação do programa Mídias na Educação, pela SEED, que formava professores para a 

educação a distância. 

7)Criação do Decreto nº 6.300 que reestruturou o ProInfo. 

2010 1)Lei nº 12.249 instituiu o PROUCA e o Regime Especial de Aquisição de Computadores para 

Uso Educacional (RECOMPE), orientando sobre a aquisição dos laptops educacionais. 

2)Início da segunda fase do PROUCA que contou com a participação de 300 escolas públicas
51

 

brasileiras. 

3)Lançamento do edital do MEC para a compra de tablets para as escolas da Educação Básica. 

4)Como ampliação do ProInfo o MEC iniciou o programa Tablet Educacional, que distribuiu 

tablets e computadores interativos para as escolas públicas, formou professores e produziu 

conteúdos digitais. 

5)Decreto nº 9.057 extendeu ofertas de educação a distância para a educação básica e a educação 

superior, bem como o aparato tecnológico e a infraestrutura adequada. 

6)Inserção das TDIC nas competências gerais para a Educação Básica da BNCC. 

7)Decreto nº9.235, referente às infraestruturas adequadas para a inserção tecnológica na 

educação, bem como o seu acompanhamento em instituições de educação superior. 

Fonte: elaborado pela autora e retirado das obras: Valente (2000), Soares (2006), Torres (2014), Maia; Barreto 

(2012), Barreto (2002), Almeida (2008), Brasil (1997; 1998; 2014; 2014a; 2017), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96) e decretos nº6.300, nº9.235 e nº 9.057. 

 

A partir do quadro verifica-se, portanto, que a inserção tecnológica nos currículos 

escolares brasileiros se deu com maior veemência durante a década de 1990 com a LDB, que 

compreendia a educação a distância e a inserção tecnológica no ensino fundamental, no 

ensino médio, na educação profissional, na educação superior e na capacitação dos 

professores. Ademais, também nesta década os PCN reconheceram a importância da 

promoção de práticas pedagógicas inovadoras, apontando a pertinência dos recursos 

tecnológicos para a composição do processo de ensino e aprendizagem. 

Os PCN indicaram ainda a relevância em assimilar os progressos científicos e os 

avanços tecnológicos presentes no mundo contemporâneo, apontando como um dos objetivos 
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O Ceará teve nove escolas beneficiadas, duas para a capital e sete para o interior do estado. Elas foram 

escolhidas mediante análise da infraestrutura para o recebimento dos equipamentos e o comprometimento 

formativo dos gestores e professores para dar seguimento ao projeto (MAIA; BARRETO, 2012). 

Quadro 4 – continuação. 
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para o ensino fundamental que os educandos soubessem “utilizar diferentes fontes de 

informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.” (BRASIL, 

1998, p.8). 

Nesse percurso histórico das TDIC na educação é fundamental destacar a 

influência exercida pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), que foi responsável pelo 

estabelecimento de programas que integravam tecnologias à educação, formação de 

professores e criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), em suma, apresenta 

grande representatividade para a informatização das escolas públicas brasileiras. A SEED 

sistematizou programas de repercussão nacional como o Tv Escola, PROUCA, Tablet 

Educacional e deu maior visibilidade à educação a distância e as possibilidades educacionais 

viabilizadas pelo uso pedagógico das TDIC, promovendo a divulgação desta nova 

configuração escolar inserida em uma sociedade tecnológica.  

Ademais, Barreto (2002) aponta também alguns programas que compuseram sua 

história como o PAPED (Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância), o 

Proformação (Programa de Formação de Professores em Exercício) e a Rádio Escola. 

 A disseminação das TDIC na educação brasileira se fortaleceu também com a 

implementação do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo). 

 Elaborado em 1997, o programa governamental foi instituído como estratégia 

para a execução de políticas educacionais e objetivou melhorar a qualidade da educação 

básica através da inserção das TDIC no processo de ensino e aprendizagem. Assim, sob a 

perspectiva do ProInfo, a informatização deu-se com a instalação e manutenção dos 

Laboratórios de Informática Educativa, a oferta de conteúdos educacionais digitais e a 

capacitação de professores e alunos acerca do manuseio pedagógico das TDIC (BRASIL, 

2014).  

O ProInfo fomentou também os NTE, que organizam e apoiam o processo de 

informatização das escolas, “auxiliando tanto no processo de incorporação e planejamento da 

nova tecnologia, quanto no suporte técnico e capacitação dos professores e das equipes 

administrativas das escolas” (TAKAHASHI, 2000, p.51).  

Em 2007, o ProInfo
52

 foi reestruturado mediante o Decreto n° 6.300, que buscou 

promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas 

públicas brasileiras rurais e urbanas. Essa alteração contou com a reformulação nominal e 
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O ProInfo, contemporaneamente, ainda diz respeito às tecnologias e sua presença pedagógica nas escolas 

públicas, mas a nomenclatura mudou para Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Sobre o ProInfo. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Educação. Disponível em: 

<https://www.fnde.gov.br/programas/proinfo>. Acesso em: 27 abril 2019. 
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também com a oferta de novas tecnologias como os computadores interativos e os tablets 

educacionais. 

Nesse sentido e sob a perspectiva regional, Torres (2014) aponta duas datações 

que impulsionaram a integração das TDIC à educação cearense, a primeira foi em 1974 a 

partir da utilização do Telensino que viabilizou um ensino a distância; e a segunda foi durante 

o ano de 1997, com a instauração dos LIE pelo Estado do Ceará, sob responsabilidade do 

ProInfo e organização estrutural dos NTE. 

Os NTE despontaram por entre os municípios impulsionando a inserção 

tecnológica educacional e a formação docente para o uso pedagógico das tecnologias digitais. 

Ademais, a SEED acompanhava com proximidade a informatização das escolas públicas 

brasileiras e as políticas estaduais referentes a isto (TORRES, 2014).  

A análise das trajetórias nacional e regional verifica a ascensão das TDIC no 

espaço escolar como um fluxo crescente que se associa diretamente com a propagação da 

cultura digital e a sua concretização em âmbito escolar através das orientações curriculares 

apresentadas pela BNCC, LDB, DCN e PCN.  

Essas orientações curriculares tecem o alinhamento entre perfil do educando na 

contemporaneidade e a sua formação através de uma educação crítica e reflexiva. Essa 

projeção de formação através da interconexão das redes digitais enaltece o exercício da 

cidadania e compromete-se com a fomentação de uma sociedade democrática.  

As tecnologias na educação podem ser amparadas também pelo Relatório da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, que enfatiza a importância do 

ensino a distância, da formação de professores e da consolidação da infraestrutura dos países 

para a expansão das tecnologias nas sociedades, prevendo ainda a utilização das tecnologias 

de forma crítica e reflexiva com intenção de fomentar a conscientização para a 

sustentabilidade frente aos danos ambientais gerados pela globalização (DELORS, 1996).  

Verifica-se, portanto, que as tecnologias aplicadas à educação possuem cada vez 

mais representatividade nos documentos oficiais educacionais e nos programas 

governamentais.  

Percebe-se, a partir disso, que o elo estabelecido entre as tecnologias e a sociedade 

reconfigurou as demandas educacionais, repercutindo diretamente na formação docente para o 

uso pedagógico das TDIC, na readequação estrutural escolar, incluindo nisto o acesso à 

internet, para o acolhimento digital e na inserção das TDIC em um contexto multidimensional 

de estudo. Além disso, cada um destes itens apontados traz consigo uma série de fatores para 

sua efetivação.  
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Em suma, a efetivação da utilização significativa das TDIC em âmbito escolar 

decorre da superação destes desafios que, articulados e ressignificados, asseguram 

possibilidades pedagógicas emancipadoras que contribuem para o letramento digital e para a 

formação do cidadão planetário. 

Portanto, a germinação da conscientização planetária pode realizar-se por meio 

das possibilidades pedagógicas viabilizadas pelas TDIC, que erguem caminhos para a 

formação de um cidadão efetivamente conectado com a humanidade pelos elos articulados no 

ciberespaço do planeta.  
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5 CIDADANIA PLANETÁRIA EM CAMPO: TRAJETÓRIA METODOLÓGICA E 

ANÁLISE DOS DADOS 

“A escola não se acaba por conta das tecnologias. As 

tecnologias são oportunidades aproveitadas pela escola 

para impulsionar a educação, de acordo com as 

necessidades sociais de cada época” (KENSKI, 2007, p. 

101). 

 

Espaços digitais de proporções planetárias circundam a sociedade do século XXI, 

que se desenvolve marcada pela flexibilidade do espaço e do tempo e permeada pela busca de 

perfis renovados de cidadãos, atentos às demandas social e ambiental. Estabelece essa 

ressignificação um perfil solidário, justo, sustentável, pacífico, reflexivo, crítico, consciente e 

responsável. O perfil do cidadão planetário.  

Compreende-se que a utilização pedagógica das TDIC pode compor 

aprendizagens significativas para a conscientização do cidadão planetário com vistas à 

fomentação de uma sociedade democrática.  

Nesse sentido, desenvolveu-se a pesquisa qualitativa e exploratória com objetivo 

de investigar a relevância da utilização pedagógica das TDIC para a formação do cidadão 

planetário. A análise se deu mediante um estudo de caso, com recorte temporal (2015 – 2019), 

de um Laboratório de Informática Educativa (LIE) de uma escola pública municipal 

localizada em Maracanaú
53

 no Ceará.  

É importante destacar que o estudo de caso foi desenvolvido em um LIE de uma 

escola pública, visto que é um dos locais mais propícios dentro do ambiente escolar para o 

acolhimento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas através das TDIC. 

Para elencar o LIE onde a pesquisa foi desenvolvida houve uma investigação em sites de 

busca na internet acerca das práticas pedagógicas significativas que estavam sendo 

desenvolvidas pelos Laboratórios de Informática Educativa de Maracanaú (LIEM).  Nesse 

momento, destacou-se o LIE de uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental localizada no bairro Siqueira em Maracanaú, que foi, então, escolhido como 

lócus da pesquisa.  

Ressalta-se também que, apesar do referido LIE encontrar-se em atividade desde 

2012, elencou-se para a análise do estudo de caso um recorte temporal que se datou de 2015 a 
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Esta jornada investigativa se desenvolveu no município de Maracanaú devido ao vínculo existente com a 

autora, que é professora efetiva do mesmo e presencia as práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas pelo 

corpo docente do município. Dessa forma, a autora considerou prudente realizar a pesquisa de campo neste 

município como forma de retornar ao mesmo, as práticas pedagógicas prósperas que estão sendo fomentadas. 

Buscando, com isso, valorizar e destacar as práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas nas escolas públicas 

municipais.  
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2019. Este recorte foi motivado por dois fatores, o primeiro referente ao volume de acervo 

documental encontrado neste período, suficiente e significativo para a análise; e o segundo 

relativo ao percurso educativo traçado pela atual professora de informática a frente das 

atividades neste LIE, que se estabelece desde 2015. Este último fator, sobretudo, permitiu a 

análise de uma ascendência acerca da utilização pedagógica das TDIC e promoveu a 

elucidação das práticas pedagógicas que contaram com a distância temporal
54

.  

Minayo (2002) destaca que é necessário uma programação definida das fases da 

pesquisa de campo e que a metodologia da pesquisa deve estruturar um pensamento e buscá-

lo dentro de uma perspectiva contextual através dos instrumentos de coleta de dados, 

associando pensamento e ação.  

Portanto, aponta-se que a fase inicial deste estudo de caso deu-se acerca do 

aspecto ético da pesquisa, que foi desenvolvido juntamente ao Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC/PROPESQ) através 

do sistema federal eletrônico Plataforma Brasil
55

. Neste ambiente digital a pesquisadora 

inseriu detalhes de sua pesquisa que envolvia seres humanos como o título, os objetivos do 

estudo, a avaliação dos riscos e benefícios, documentos de autorização das instituições a 

serem pesquisadas, dentre outros.  

Destarte, quatro meses após a submissão do projeto houve a emissão do parecer 

consubstanciado e, em sequência, o início da pesquisa de campo conforme indicado no art.28 

da Resolução n.510/2016
56

, que solicita que o pesquisador aguarde a aprovação do 

CEP/CONEP para dar início à coleta de dados.  

Ademais, já em campo escolar, houve a apresentação e a explanação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes da pesquisa e a assinatura do 

mesmo. Após esse momento, iniciou-se a imersão em campo para coleta de dados que durou o 

período de um mês e meio, contando com observações, entrevista semiestruturada, aplicação 

de questionário e análise de documentações.  

Acerca disto, Yin (2001) ressalta a importância do desenvolvimento de três 

princípios para a coleta de dados e que podem auxiliar o pesquisador a desenvolver a 

confiabilidade para o seu estudo de caso, são eles: a triangulação – que sugere a utilização de 
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Desde 2015 a professora do LIE observado promove e compartilha, através de blog e redes sociais, as práticas 

pedagógicas significativas desenvolvidas neste ambiente educativo. 
55

Acompanhada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), o sistema organiza e redireciona os 

projetos de pesquisas envolvendo seres humanos para os Comitês de Ética do Brasil através do acesso ao 

endereço eletrônico, disponível em: <http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf>, o(a) pesquisador(a) insere 

documentos e detalhes do seu projeto de pesquisa para avaliação do Comitê de Ética. 
56

Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 510, de 07 de abril de 2016. Diário Oficial da União, 2016. 

Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. Acesso em: 27 abril 2019.  
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variadas fontes de evidência e a sua convergência, a criação de um banco de dados para o 

estudo de caso e a constituição anterior de teorias e conceitos que alinhem a coleta à análise 

dos dados.  

O estudo de caso não demanda um longo período de imersão, mas exige empenho 

em campo, técnicas diversas (documentos, registros em arquivos, entrevistas, observações 

diretas, observação participante, dentre outros) e estratégias de análise (YIN, 2001). 

Desenvolveu-se, assim, para a análise um banco de dados que contou com notas 

realizadas acerca da observação, respostas ao questionário, gravação de áudio e transcrições 

da entrevista semiestruturada, documentos escolares e publicações midiáticas referentes às 

práticas pedagógicas selecionadas.  

Portanto, no tocante à observação direta, analisou-se a infraestrutura escolar e do 

LIE, os equipamentos tecnológicos digitais disponibilizados para o uso pedagógico, o 

comportamento observável da professora de informática e dos alunos durante o uso das TDIC 

nas práticas pedagógicas, a frequência dos alunos ao laboratório de informática e os 

conteúdos e os objetivos desenvolvidos durante as práticas pedagógicas. Conforme Yin 

(2001), essa observação foi estruturada sob um aspecto formal, pois apresentou um 

direcionamento específico para a coleta como a observação do desenvolvimento das práticas 

pedagógicas.  

Realizou-se também uma entrevista semiestruturada gravada em áudio e em 

formato coletivo
57

 durante o contra turno escolar com cinco estudantes
58

 de 8 a 10 anos, 

pertencentes ao 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. A entrevista foi realizada dentro do 

próprio LIE e teve o intuito de perceber os discursos das crianças acerca da relação que pode 

ser estabelecida entre a utilização pedagógica das TDIC e a formação do cidadão planetário.  

Manzini (2004) aponta que a entrevista semi-estruturada
59

 contém a presença de 

roteiros previamente elaborados e, por isso, é importante avaliar com cautela a formulação das 

perguntas principais (adequadas quanto à linguagem e à sequência) para a pesquisa e a 
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A entrevista é uma técnica bastante relevante para a estruturação da pesquisa qualitativa e pode realizar-se em 

formato individual e/ou coletivo, onde cada um possui considerações para sua execução. A modalidade coletiva 

considera, dentre outras, o debate alinhado em um agrupamento pequeno de até 12 indivíduos (selecionados 

conforme aspectos específicos e de acordo com os objetivos de estudo) em um ou mais encontros e sob a 

orientação de uma pessoa que coordene as intervenções (MINAYO, 2002). Ressalta-se que esse formato 

entusiasmou bastante as crianças, que se expressaram constantemente. 
58

As crianças escolhidas para a entrevista possuíam vivências desenvolvidas nas aulas de informática no horário 

regular de estudo e no Projeto Música e Tecnologia na Escola. Este critério de seleção possibilitou a análise de 

dois aspectos, da informática na escola e do projeto de música inovador. Ademais, para preservar a identidade 

estudantil não será especificado o nome nem o gênero das crianças.  
59

Manzini (2004) assinala que essa entrevista pode ser nomeada também de semidiretiva ou semi-aberta. 

Ademais, Minayo (2002) considera que a entrevista semi-estruturada é um formato hídrido que combina 

características de direcionamento referentes às entrevistas estruturadas e não-estruturadas. 
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investigação dos objetivos estipulados. Assinala,  ainda, que estas perguntas serão 

complementadas no decorrer da entrevista com as outras perguntas e informações que forem 

surgindo, de acordo com a liberdade estrutural oferecida e com a interação estabelecida entre 

pesquisador(a) e entrevistados(as).  

O formato semiestruturado da entrevista desenvolvida possibilitou maior 

flexibilidade e abrangência informacional. A seguir, destaca-se o roteiro que foi elaborado 

previamente com alguns questionamentos essenciais à pesquisa e as questões que surgiram no 

decorrer da entrevista.  

Quadro 5 - Entrevista 

Roteiro prévio Perguntas que surgiram no decorrer da interação 

Vocês usam as tecnologias digitais (celular, 

computador, notebook e outros) no dia a dia em casa? 

Quais suas atividades preferidas? Dê exemplos. 

A informática ajuda o desenvolvimento das outras 

disciplinas? 

Para vocês, é importante ter a informática na escola? 

Por quê? 

O que é Fake News? O que é Cyberbullying? É 

importante trabalhar estes assuntos na escola? Explique. 

O que vocês acham das aulas de informática? É importante ter o computador na escola? 

Tem algum assunto ou atividade que foi desenvolvida 

no LIE que vocês mais gostaram e querem 

compartilhar? 

Tem como ajudar pessoas através do computador e da 

internet? 

Através da internet, vocês conseguem pesquisar 

alguma informação sobre a natureza e a sua 

preservação?  

Vocês gostam de se apresentar pelo projeto? 

Através da internet, é possível ver imagens ou 

pesquisar sobre poluições e danos ambientais? 

Vocês fazem amigos no Projeto Música e Tecnologia 

na Escola? 

O que vocês fazem no Projeto Música e Tecnologia? 

Vocês gostam dele? Por quê? 

Como vocês pensam o futuro a partir das experiências 

vividas no projeto? 

Fonte: elaborado pela autora através das perguntas desenvolvidas na entrevista. 

A entrevista foi fundamental para o estudo de caso, pois ofertou informações 

bastante relevantes através dos discursos das crianças. Ademais, durante a análise foi feita a 

distinção entre os discursos de cada criança, mas não houve a identificação dos emissores. 

Assim sendo, ao longo da análise dos discursos todas as crianças entrevistadas foram 

denominadas de Criança e, diante de uma sequência de discursos, foram também elencados 

numerais para a facilitação da leitura como Criança 1, Criança 2 e assim por diante. 

Em seguimento, optou-se pela aplicação de um questionário com a professora de 

informática para analisar a sua opinião acerca da inserção das TDIC no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como para identificar e descrever as práticas pedagógicas correlacionadas 

à Cidadania Planetária.  

O critério para a seleção das práticas pedagógicas tratou-se da interligação 

existente entre as ideias-integrantes e os conteúdos/objetivos principais de aprendizagem 

desenvolvidos pelas práticas, bem como o desenvolvimento de valores e atitudes que estas 

práticas promoveram e a sua repercussão positiva entre a comunidade escolar. Em especial, 
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neste momento houve a explanação, por parte da pesquisadora à professora de informática, 

acerca da concepção da Cidadania Planetária com finalidade de auxiliar na compreensão do 

conceito e, consequentemente, na identificação das práticas pedagógicas. 

É relevante indicar também que a imersão em campo contou com a análise de 

documentos como o projeto pedagógico e o currículo norteador da escola (Base Curricular de 

Maracanaú). Yin (2001) destaca que a análise da documentação pode incluir desde 

correspondências e relatórios a documentos administrativos.  

Essa análise documental objetivou averiguar a importância atribuída às TDIC e 

aos traços conceituais da Cidadania Planetária em âmbito escolar. Do mesmo modo, foram 

verificadas publicações midiáticas disponibilizadas em rede digital que se referiam ao 

desenvolvimento das práticas pedagógicas selecionadas. 

É importante assinalar a distinção de dois momentos analisados durante a imersão 

em campo, o momento de observação que fez referência à análise das práticas pedagógicas 

desenvolvidas no tempo presente e o momento compreendido com o auxílio do questionário e 

dos discursos que fez referência às práticas desenvolvidas desde 2015.  

Destarte, a estratégia de análise dos dados deu-se mediante a associação entre as 

práticas pedagógicas, a observação direta, as ideias-integrantes e a análise dos discursos 

estudantis, dos documentos escolares e do questionário.   

Figura 4 – Convergência de dados 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
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 A destacar, a estratégia de convergência dos dados buscou compreender a 

formação do cidadão planetário em âmbito escolar através das TDIC. Esta formação apontada 

pela autora refere-se à condução de um processo educativo emancipatório e com ênfase no 

exercício da cidadania. Um processo que se estrutura ao longo da vida do estudante.  

 Essa condução abrange a motivação à reflexão, ao engajamento social e à 

criticidade. Ainda, esse processo de formação prevê a potencialização e a constituição dos 

educandos enquanto agentes de transformação social e ambiental. Nessa perspectiva, as 

práticas educativas podem impulsionar e consolidar a formação de um cidadão planetário, 

ambientalmente e socialmente consciente e responsável.  

5.1 Análise dos dados: imersão em campo 

As primeiras impressões acerca da escola pública observada se deram com a 

análise da infraestrutura escolar em sua totalidade e, posteriormente, do espaço referente ao 

LIEM. Nesse percurso percebeu-se que a escola possui espaço físico reduzido, mas que isso 

não a limita de modo algum quanto ao desenvolvimento do quesito ensino e aprendizagem, 

pois a mesma é bastante acolhedora e desenvolve-se, reconhecidamente, pela comunidade 

escolar e pelas instâncias municipais
60

. Além disso, a escola usufrui todo o seu espaço físico 

para fins educativos, aproveitando-o para promover práticas educativas significativas. 

Fundada há treze anos, a escola possui em sua sede banheiros específicos para 

alunos e professores, sala de professores, sala da gestão escolar, cinco salas de aula e dez 

turmas de alunos, onde funcionam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental durante os turnos da 

manhã e da tarde. 

O entorno escolar é composto por uma rua larga, pavimentada, com a presença de 

muitas residências, outras escolas, alguns comércios e um campo de futebol - localizado à 

frente da escola. Ademais, a escola também possui um anexo no mesmo bairro, criado em 

2014, com cinco salas de aula onde se desenvolve a Educação Infantil durante os turnos da 

manhã e da tarde.  

A averiguação dos documentos norteadores da escola denotou-se de extrema 

relevância para a promoção da Cidadania Planetária e para a inserção das TDIC em âmbito 

escolar, tendo em vista que estes documentos são indispensáveis para a composição de 

práticas pedagógicas democráticas e significativas.  
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Fator observado mediante as publicações presentes no site da Prefeitura de Maracanaú, que enaltecem as 

conquistas e o desenvolvimento da educação promovida pela escola, bem como divulgam suas participações em 

eventos e prêmios conquistados.  
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Assim, explorou-se o currículo norteador da escola que se trata de uma proposta 

curricular pertinente a todas as escolas de Maracanaú, a Base Curricular de Maracanaú 

(BCM). Ela começou a ser edificada coletivamente em agosto de 2018, em conformidade com 

a BNCC (2017), a LDB (9394/96) e suas orientações quanto à adequação curricular 

contextual das redes de ensino. 

Pretendendo contar com as sugestões da comunidade educacional antes da 

aprovação do documento, a Secretaria Municipal de Educação (SME) convidou as escolas e 

seus membros para participarem de Audiências Públicas em 2018
61

. Além das sugestões 

provenientes destes encontros, houve também uma Consulta Pública em ambiental digital no 

mesmo período. Após essas audiências, a SME direcionou a proposta para o Conselho 

Municipal de Educação (CME) que a aprovou em janeiro de 2019
62

.  

Destarte, é importante ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (2010, art.13, inciso 2º) apontam que o currículo escolar trata-se de 

valores e práticas escolares que se desenvolvem através das vivências em prol do 

conhecimento e da constituição da identidade do alunato, sendo capaz de impulsionar o 

compartilhamento sociocultural de saberes e a promoção da democracia através da 

conscientização dos direitos e deveres dos cidadãos.  

Dessa forma, a BCM é um documento que busca orientar as unidades escolares 

municipais quanto à formulação dos seus Projetos Pedagógicos e revisões curriculares, 

fortalecendo o desenvolvimento de práticas pedagógicas estabelecidas sob os princípios 

éticos, sustentáveis e solidários. Além disso, ela norteia as práticas pedagógicas desenvolvidas 

no município, valorizando as especificidades de cada modalidade de ensino, desenvolvendo a 

autonomia, criticidade e reflexão estudantil, e promovendo a cultura de paz e o debate acerca 

de temas contemporâneos locais, regionais e globais (BCM, 2018).  

Porquanto, a BCM (2018) contribui para a inserção das TDIC nos processos de 

ensino e aprendizagem na Educação Infantil e nas diversas áreas do Ensino Fundamental, 

prevendo a sua utilização de forma crítica, responsável, reflexiva e ética em práticas sociais. 

Pontua ainda, que os recursos tecnológicos representam uma perspectiva renovada de 
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Conselho Municipal de Educação abre consulta pública para a Base Curricular de Maracanaú. Prefeitura de 

Maracanaú. Maracanaú, 23, agosto, 2018. Disponível em: < http://www.maracanau.ce.gov.br/conselho-

municipal-de-educacao-abre-consulta-publica-para-a-base-curricular-de-maracanau/>. Acesso em: 02 maio 

2019. 
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Conselho Municipal de Educação aprova Base Curricular de Maracanaú. Prefeitura de Maracanaú.  

Maracanaú, 12, fevereiro, 2019. Disponível em: <http://www.maracanau.ce.gov.br/conselho-municipal-de-

educacao-aprova-base-curricular-de-maracanau/>. Acesso em: 02 maio 2019. 
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comunicação e acesso à informação da sociedade do século XXI, fortalecendo as 

aprendizagens estudantis através da integração à cultura digital. 

Em especial, ela contempla a Cidadania Planetária ao enaltecer os conhecimentos 

produzidos historicamente pela humanidade e ao promover, dentre outras características, o 

autoconhecimento, a crítica, reflexão, empatia, diálogo, resiliência, cooperação, respeito às 

diversidades, consciência socioambiental, consumo responsável em escala local e global, o 

cuidado para consigo próprio e o planeta Terra. Pontua ainda que a escola deve orientar o 

cidadão acerca de seus direitos e deveres, garantindo o exercício de sua cidadania, a 

socialização de saberes e a convivência solidária e respeitosa (BCM, 2018). 

Em seguimento, verificou-se o projeto pedagógico da escola pública observada, 

constituído em conformidade com o artigo 14 da LDB (9.394/96) que aponta que os sistemas 

de ensino devem elaborar seus projetos pedagógicos coletivamente para que se oriente e 

planeje as práticas pedagógicas e administrativas. 

  Nesse sentido, o projeto pedagógico da EMEIEF apreciada teceu caminhos rumo 

à cidadania prevendo, sob a perspectiva interdisciplinar, processos de ensino e aprendizagem 

como dialógicos, dinâmicos e contextualizados à realidade estudantil e às demandas da 

contemporaneidade através da abordagem de temáticas referentes ao meio ambiente e à 

diversidade cultural.  

A unidade educacional apresentou ainda a importância da utilização de recursos 

tecnológicos diversificados para as atividades educacionais e destacou como imprescindível a 

valorização da autoestima do alunato, o desenvolvimento de valores e a promoção da 

cidadania mediante a ressignificação da perspectiva planetária. Portanto, o projeto pedagógico 

da escola, juntamente à BCM (2018), viabiliza a formação do cidadão planetário do século 

XXI ao impulsionar o desenvolvimento do ser humano crítico, solidário, ético e responsável. 

5.1.1 Informatização das escolas públicas de Maracanaú  

A Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação conduziu a 

informatização das escolas públicas brasileiras e foi responsável pelo estabelecimento de 

diversos programas que promoveram a cultura digital em âmbito nacional. Além disso, ela 

orientou a estruturação dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), que fortaleceram 

progressivamente a informática educativa por entre o cenário nacional.  

O desenvolvimento e a ascensão destes NTE, decorrente da integração 

estabelecida entre o MEC, os Estados e municípios, foi essencial para o estabelecimento do 

Núcleo de Tecnologia Educacional de Maracanaú (NUTEM) desde 2008 e, por conseguinte, 

para a informatização do município de Maracanaú.  
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A informatização das escolas públicas, na conjuntura municipal, revitalizou-se 

também mediante a publicação da Base Curricular de Maracanaú (2019), que em 

conformidade com a BNCC, fortaleceu o uso pedagógico das TDIC no espaço escolar.  

Ademais, o quadro a seguir apresenta datações importantes para fomentação da 

informática educativa municipal. A destacar, a convergência de informações dispostas no 

quadro foi composta mediante os apontamentos encontrados em FEITOSA; MARTINS; 

RAMOS (2013), Plano Municipal de Educação (2013)
 63

, BCM (2018)
64

 e os endereços 

digitais do Núcleo de Tecnologia Educacional
65

 de Maracanaú e da Secretaria de Educação de 

Maracanaú
66

. 

Quadro 6 - Semeando a informatização na educação pública em Maracanaú 
Ano Acontecimento 

1995 Quatro escolas públicas municipais receberam os Laboratórios de Informática Educativa, em 

correspondência ao projeto de informatização das escolas cearenses. 

2005 Deferimento da solicitação, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, à Coordenação 

Nacional do ProInfo (SEED/MEC) para adesão ao programa de informática educativa. 

2008 Inauguração do NUTEM. 

2010 - 2011 Primeira seleção para professores efetivos municipais para o Laboratório de Informática 

Educativa de Maracanaú (LIEM), coordenado pelo NUTEM. 

2013 I Encontro de Informática Educativa de Maracanaú, promovido pelo NUTEM. 

2013 O Plano Municipal de Educação de Maracanaú destaca a relevância das tecnologias digitais para 

o processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a informática educativa e a encaminhando 

para o desenvolvimento da cidadania. 

2013 - 2018 Foram realizados os Encontros de Informática Educativa de Maracanaú, promovido pelo 

NUTEM. Até 2018 foram realizados cinco encontros anuais. 

2019 A Base Curricular de Maracanaú (BCM) aponta a importância da inserção das TDIC na educação 

do município, valorizando-as. 

Fonte: elaborado pela autora mediante a contribuição de FEITOSA; MARTINS; RAMOS (2013), Plano 

Municipal de Educação (2013), BCM (2018) e os endereços digitais do Núcleo de Tecnologia Educacional de 

Maracanaú e da Secretaria de Educação de Maracanaú. 
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Prefeitura Municipal de Maracanaú. Secretaria de Educação. Plano Municipal de Educação (2012 – 2021). 

Maracanaú, 2013. Disponível em :<http://www.maracanau.ce.gov.br/wp-content/uploads/download-manager-

files/pme_2012_2021.pdf>.Acesso em: 27 set.2019. 
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Prefeitura Municipal de Maracanaú. Secretaria de Educação. Base Curricular de Maracanaú. Maracanaú, 

2018. Disponível em:< http://www.maracanau.ce.gov.br/wp-content/uploads/download-manager-files/BASES-

CURRICULARES-DE-MARACANA%C3%9A-BCM-min.pdf>. Acesso em: 05 maio 2019. 
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V Encontro de Informática Educativa de Maracanaú. NUTEM Maracanaú. Disponível:< 

https://sites.google.com/view/nutemmaracanau/eventos>.Acesso em:30 set.2019.; 
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A retrospectiva municipal quanto à inserção tecnológica na educação e a 

valorização da cultura digital aponta que o NUTEM é imprescindível para a informática 

educativa municipal, pois além de orientar a instalação e a manutenção dos laboratórios de 

informática educativa, compõe a seleção dos docentes efetivos para a vaga de professor (a) do 

LIEM e a sua formação através da constante oferta de cursos, oficinas e conteúdos 

pedagógicos digitais significativos para o processo de ensino e aprendizagem.  

O NUTEM
67

 é partícipe da Secretaria de Educação do município, enquanto um 

equipamento designado para a instituição da informática educativa nas escolas públicas 

municipais. Além disso, ele realiza a manutenção das tecnologias digitais, desenvolve 

pesquisas acerca das TDIC na educação, disponibiliza apoio técnico e pedagógico às 

instituições escolares e desenvolve formações com professores e gestores escolares. 

Destaca-se que o NUTEM oportuniza o compartilhamento de saberes e práticas 

pedagógicas realizadas nos laboratórios de informática mediante a promoção de encontros de 

informática educativa, consolidando e incentivando, a partir disso, a atuação significativa do 

(a) professor (a) de informática e promovendo destaque nas instâncias educacionais 

municipais às atividades realizadas no LIEM. Além de fortalecer a inserção das TDIC na 

educação, aproxima as interconexões tecidas pela cultura digital aos professores e alunos. 

Ademais, ressalta-se que a utilização pedagógica das TDIC é, especialmente, 

fortalecida cotidianamente pelo exercício pedagógico promovido em âmbito escolar pelo 

LIEM, que é um ambiente pedagógico essencial para a vivência dos estudantes em uma 

cultura digital, bem como para o desvelamento de novos saberes dentro do processo de ensino 

e aprendizagem. 

Em continuidade, deu-se o encontro com o laboratório de informática observado 

pelo estudo de caso, que apresenta horário fixo para a frequência estudantil estabelecido junto 

à coordenação e onde cada turma (do 1º ao 5º ano) possui sua carga horária semanal. Além 

disso, a professora de informática possui horários semanais para realizar seus planejamentos 

pedagógicos e participar de formações junto ao NUTEM.  

Este LIEM apresentou em sua composição a presença de ar condicionado, 

ventilador, internet, ornamentação através de ilustrações - desenhos e fotografias
68

 dos alunos 
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É interessante pontuar que, constantemente, os alunos apresentavam-se felizes ao se reconhecerem nas fotos 

que ornamentam a sala de informática, mostrando para os outros colegas e para a pesquisadora os momentos 

vividos com alegria.  
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durante as práticas pedagógicas - e aparatos tecnológicos diversos. A seguir, apresenta-se uma 

lista com os recursos tecnológicos disponíveis no LIEM. 

Quadro 7 - Equipamentos disponíveis no LIEM 
Equipamentos tecnológicos  Quantidade total de itens Itens conquistados 

com premiações 

Caixa de som grande 3 2 

Computador multiterminal 1 ___ 

Computador monoterminal 4 ___ 

DVD 1 1 

Impressora 2 1 

Laptops 25 ___ 

Lousa digital 1 ___ 

Microfone  2 1 

Notebook 2 2 

Projetor 2 ___ 

Tablet 10 4 

Tela para projeção 1 1 

Televisão 40 polegadas 1 1 

Fonte: elaborado pela autora através das informações cedidas pela docente. 

O quadro, além de destacar os recursos disponíveis no laboratório, enfatiza os 

itens que foram conquistados mediante premiações educacionais, apontando que uma parte 

significativa dos equipamentos tecnológicos disponíveis no LIEM foram obtidos mediante 

participações estudantis e docente em concursos e eventos educacionais.  

5.1.2 Docente e a prática pedagógica 

A docente deste LIEM apresenta formação acadêmica em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Ceará (2008), especialização em Informática Educativa (2015) e 

sete anos de experiência profissional em educação, cinco destes direcionados ao exercício 

docente no LIEM. Seu perfil profissional destacou-se como imprescindível para a composição 

das práticas pedagógicas significativas observadas, pois assinalou embasamento teórico e 

prático essenciais para o desempenho desta função educativa. 

 Durante o diálogo, ela afirmou que participa de eventos educacionais a fim de 

atender a uma demanda pertinente à aquisição de novos equipamentos tecnológicos. Este, que 

é um dos desafios relacionados à inserção tecnológica em meio educacional, não se apresenta 

como uma limitação para ela e nem a desmotiva.  

[...] não me limito a essa dificuldade, sempre busco participar de concursos que 

darão para a escola um retorno material para que as dificuldades sejam superadas. Já 

participei de vários e, juntos com os alunos, ganhamos notebooks, televisões, data 
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show, impressora e outros. Suprindo, assim, as necessidades do nosso trabalho. 

(Professora). 

 

A professora relatou que envia as práticas pedagógicas desenvolvidas no LIEM 

para concorrerem em premiações, buscando também divulgar o trabalho e incentivar os 

alunos. Dessa forma, ganhou, junto aos alunos, diversas premiações como a primeira Etapa 

Estadual do Prêmio Professores do Brasil 10º Edição (MEC) em 2017 e, dentre outros, o 1º 

lugar de dois concursos educacionais chamados Escola Digital, que foram ofertados por um 

supermercado da região da escola. Em especial, nestas últimas premiações a escola foi 

presenteada com tela para projeção, projetor (que, posteriormente, foi vendido para a 

aquisição dos tablets escolares), microfone, aparelho DVD, notebooks, impressora e quatro 

mesas para a sala de informática. 

Destacou-se, a partir desses dados, a importância da divulgação dessas práticas 

pedagógicas em eventos e concursos educacionais que, além de proporcionarem vivências 

novas e significativas aos estudantes, inspiram outros professores com o seu 

compartilhamento de saberes e promovem a aquisição de novos artefatos para a infraestrutura 

escolar.  

Em continuidade, a professora assinalou também que gosta bastante de participar 

de eventos acerca das tecnologias digitais na educação (apresentando artigos científicos, como 

ouvinte ou como palestrante), “anualmente vou aos congressos e encontros de informática 

como o CBIE
69

 e o CTRL+E
70

, ministros palestras e escrevo artigos. Geralmente são três 

(participações em eventos) por ano: o nacional, o regional e o municipal.” (Professora).  

Ademais, durante as visitas ao LIE observou-se o quanto os alunos esperam 

ansiosos para o dia da aula de informática e a professora destacou, com alegria, que esse 

entusiasmo das crianças a motiva a trabalhar com as tecnologias digitais na educação.  

[...] amo trabalhar com projetos e a sala de informática me permite isso. Além disso, 

as crianças são encantadas por tecnologias (computadores, tablets, laptops, lousa 

digital) e isso torna o trabalho gratificante. Elas ficam ansiosas pelo dia da aula de 

informática e para mim é uma satisfação muito grande. Além disso, adoro aprender 

coisas novas e tecnológicas. (Professora) 

 

A docente ressaltou o quanto se sente realizada profissionalmente ao ver e sentir 

seus alunos felizes, interessados e progredindo, pontuando ainda que a utilização das 

tecnologias digitais dentro do processo de ensino e aprendizagem é extremamente importante, 

visto que promovem a interação entre docente e discentes, a pesquisa, o estudo e a livre 

expressão, possibilitando uma aprendizagem mais divertida e dinâmica. 
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A professora assinalou que em sua formação acadêmica não houve disciplinas 

específicas direcionadas à utilização pedagógica das TDIC na educação, mas que sua 

trajetória profissional lhe encaminhou para a fomentação deste aprendizado tecnológico e que, 

contemporaneamente, se sente preparada profissionalmente para atuar utilizando as 

tecnologias digitais, pois está constantemente buscando formação e estudo na área.  

Antes de me tornar professora, trabalhei por 8 anos em uma secretaria de faculdade e 

nesse ambiente aprendi a utilizar o computador e suas ferramentas [...] ao passar no 

concurso para professora, senti a necessidade de fazer uma especialização e como 

gostava bastante das tecnologias escolhi a “Informática Educativa”. Dentro do 

município fiz uma seleção interna para sala de informática e fui aprovada. Os 

professores de informática recebem mensalmente formações específicas voltadas 

para tecnologias, dessa forma, estamos sempre nos atualizando e aprimorando o 

conhecimento [...]. (Professora). 

 

Evidencia-se que a formação para o uso pedagógico das TDIC durante os estudos 

acadêmicos é fator condicionante para uma docência mais integrada às tecnologias, mas não é 

determinante, visto que mesmo sem ter tido formação acadêmica específica para o uso das 

TDIC, os profissionais da educação podem aprender estes conhecimentos mediante estudos e 

formações constantes e utilizá-los de forma significativa e democrática.  

A professora relatou também que utiliza as tecnologias digitais em seu cotidiano 

com muita frequência para apoiar suas aulas, estudos e suas atividades pessoais, atribuindo 

grande importância à utilização das tecnologias digitais em sociedade e, em especial, em 

âmbito escolar, “[...] ganhamos tempo e eficiência em diversas atividades corriqueiras. O 

aprendizado ficou mais dinâmico e rompeu barreiras de distância e tempo.” (Professora). 

Observou-se, assim, que a relação cotidiana estabelecida entre a docente e as tecnologias 

digitais fundamenta o exercício de práticas pedagógicas ainda mais significativas aos alunos, 

aproximando o docente do universo digital vivenciado pelos discentes.  

Observou-se também, em conformidade com Freire (1982, 1996), a existência de 

uma interação autêntica entre alunos e professora, que convivem de forma respeitosa, 

dialógica, afetiva e acolhedora, edificando práticas educativas democráticas. As crianças, em 

seus discursos, enfatizaram livremente características da professora que as cativavam: “[...] 

ensina a gente novas coisas, a tocar músicas que a gente nem sabia no laptop e por ela ser 

nossa professora tão legal.” (Criança 1); “a professora é tão legal, ensina a gente de um 

jeitinho que só ela tem! (com expressão de entusiasmo)” (Criança 2); “é uma professora muito 

boa...ela é a melhor professora do mundo!(com expressão de entusiasmo)” (Criança 3).   

Ademais, em concordância com Freire (1996), destacou-se que a docente é uma 

educadora democrática dado que acredita e desenvolve, através de sua competência 

profissional, o caráter transformador da educação em sociedade. Sua dedicação na 
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composição dos projetos escolares, sua formação profissional e o empenho criativo realizado 

para a promoção das práticas em eventos educacionais, embasam a constituição de práticas 

pedagógicas significativas aos alunos e fundamentais para a promoção da cultura digital e 

para a fomentação da cidadania. 

5.1.3 Discursos estudantis: constituindo o cidadão planetário 

 O momento de entrevista com as crianças foi um momento especial e divertido, 

pois elas demonstraram bastante interesse em compartilhar suas opiniões e ideias acerca das 

tecnologias digitais, apontando que as usam (celulares, tablets e computadores) 

cotidianamente em suas casas para jogar, fazer download de jogos, estudar, calcular, fazer 

pesquisa para a escola e assistir a vídeos. 

 Quanto às tecnologias digitais na educação, as crianças muito desenvoltas e 

confiantes afirmaram a importância da informática para a suas aprendizagens e uma delas 

pontuou, “[...] o computador também é bom nas escolas porque quando a gente precisa de 

alguma coisa importante que a gente não ache, a gente procura nele! (com entonação de 

entusiasmo)” (Criança);  

 Afirmaram também que consideram as aulas de informática da escola “ótimas 

né!” (uma criança exclamou com alegria e rapidez) (Criança), apontando que gostavam muito 

dos jogos e das atividades realizadas pela professora, em especial, da matemática e da 

computação juntas dando ênfase ao Campeonato de Tabuada. Acerca disto, elas ressaltaram 

que a informática auxilia o desenvolvimento de outras disciplinas como matemática, 

geografia, história e português. Percebeu-se, assim, que a informática integra outras 

disciplinas compondo atividades e projetos interdisciplinares, o que promove maior 

multidimensionalidade acerca das problemáticas desenvolvidas e instiga a reforma do 

pensamento.  

 Outra criança também assinalou a potencialidade educativa da informática para 

combater a Fake News, “é porque a gente vai aprendendo mais coisas inovadoras...e a gente 

vai aprendendo coisas educativas...questões do que fazer e o que não fazer pra lutar contra o 

Fake News, para não cair no Fake News.” (Criança). Essa passagem é interessante, pois 

denotou o desenvolvimento dos valores humanos através da edificação de comportamentos 

éticos em rede digital, onde se configura o respeito mútuo para com o concidadão mediante a 

preservação da sua integridade.  

 As crianças ainda enfatizaram a relevância da informática na escola para 

conscientizar os indivíduos acerca dos conhecimentos e comportamentos condizentes a uma 

sociedade pacífica e empática.  
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A gente vai poder aprender mais nos computadores [...] a gente consegue ver mais 

coisas e aprender mais! Na informática a gente vai aprendendo mais e mais pra 

quando for grande não ser igual a essas pessoas que maltratam na internet...pessoas 

sofrem. A gente vai tentar combater quando crescer (a violência em rede). (Criança). 

 

 E outra criança assinalou que era muito importante a abordagem de temáticas 

como o combate ao Cyberbullying
71

 e às Fake News nas aulas de informática, afirmando que 

“[...] a gente aprende mais quando a gente crescer, por exemplo: o bullying, pra gente 

combater, pra gente encerrar e não fazer bullying! Porque o que vai, sempre volta!” (Criança).  

 Em seguimento, duas outras crianças também exclamaram: “eu gosto porque as 

aulas de computação são legais e ensinam o certo e o errado pra gente fazer nos computadores 

hoje em dia” (Criança 1); “[...] quando ela (a professora da informática) ensina essas coisas 

(acerca do cyberbullying e da Fake News) não é pra gente fazer as coisas erradas, é pra gente 

fazer as coisas certas. Ela está ensinando isso pra nossa vida!” (Criança 2). Acerca destas 

manifestações, uma das crianças explicou o que era o certo e o errado que foi apontado, “é 

porque ela (a professora de informática) ensina o que a gente deve fazer nos computadores, 

nos celulares...e saber que não devemos fazer nada contra os outros pela internet [...] para não 

machucar as pessoas” (Criança 3).  

 Os discursos manifestam a sensibilização infantil acerca dos valores humanos e 

dos direitos humanos ao compreender o desenvolvimento, no espaço digital, de interações e 

atitudes solidárias, bem como a composição de uma cultura de paz através da resolução de 

problemas e do diálogo. 

 Além disso, as passagens apontam o impulso à autonomia e ao autoconhecimento 

infantil, quando promovem a reflexão e a criticidade dos estudantes acerca dos próprios 

comportamentos frente às problemáticas contemporâneas em rede. 

 O diálogo com as crianças evidenciou a importância de se tratar estas temáticas 

em âmbito escolar e esclarecer ao alunato acerca da movimentação ética e empática no meio 

digital, visto que a abordagem destas problemáticas desde a infância é essencial para a 

formação de um cidadão planetário consciente, solidário, ético e responsável.  

 A abordagem destas temáticas movimentou as crianças que se inquietaram em 

manifestar suas opiniões acerca do Cyberbullying e Fake News: 
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Quadro 8 - Quadro de respostas 1 
Fake News Cyberbullying 

“Fake news é uma notícia falsa sobre as outras pessoas”. “[...] é uma coisa que pode prejudicar as outras 

pessoas”.  

“Fake News é uma notícia falsa que eles (algumas 

pessoas em rede) criam para assustar as pessoas”. 

“[...] é uma forma ruim de tratar as pessoas”. 

“Fake News são notícias falsas que podem ofender as 

outras pessoas”. 

“[...] pode machucar muito a pessoa”. 

“[...] a gente tem que ter cuidado hoje em dia porque tem 

muito Fake News”.  

“tem muitas palavras que machucam as outras 

pessoas”. 

“tem gente que posta essas imagens em Instagram, 

Facebook
72

 e diz que aconteceu isso tudo, mas [...] a 

pessoa (o indivíduo que está lendo a informação em 

rede) pode ir no Google
73

 [...] pode observar e ver que 

não é verdade! Vê que isso ali é só uma montagem”. 

“pode machucar todas as pessoas e eu já passei 

isso [...] só por causa do meu cabelo, que era 

pequeno e bem enroladinho. [...] Isso deixa as 

pessoas tristes”. 

Fonte: elaborado pela autora através da entrevista concedida pelas crianças. 

A partir do quadro, observou-se que as crianças associam Fake News à promoção 

de falsas notícias e Cyberbullying aos comportamentos violentos em rede, ambas relacionadas 

a condutas inadequadas à vivência em meio digital.  

É perceptível o desenvolvimento da reflexão e da criticidade estudantil através da 

análise dos conteúdos dispersos em rede. Dado que, através da orientação da professora, as 

crianças apontaram como reconhecer que uma notícia no meio digital é falsa e como conferir 

sua veracidade através das pesquisas. Dessa forma, esse cenário promove características 

pertinentes à interdependência planetária, compreendendo ensinamentos fundamentais à 

formação do cidadão planetário como a sua desenvoltura defronte a incerteza das informações 

presente no meio digital, fazendo-o assimilar a complexidade das interações digitais e a sua 

imprevisibilidade.  

Ademais, as crianças além de apontarem que as notícias falsas provocam medo e 

ofendem as pessoas, explicitaram que os preconceitos exercidos pela internet também 

magoam bastante e dizem respeito a não aceitação do concidadão. Assim, uma delas 

assinalou, “é como a pessoa não gostar do outro pela cor, pelo jeito... mas acaba não vendo 

que você é igual a ele, mas ao mesmo tempo é diferente.” (Criança 1). Outra criança afirmou 

ainda que para encerrar preconceitos era preciso “aceitar que todos são diferentes”(Criança 2).  

Os discursos entram em conformidade com Brasil (2013), que aponta que a 

educação deve ter como objetivo formar indivíduos que almejem o fim das injustiças e 

discriminações sociais, onde o concidadão seja respeitado. Assim, neste diálogo as crianças 

apontaram que o preconceito deve ser evitado em todos os espaços, sendo ele digital ou não, 
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pois corrobora para com o sofrimento dos colegas e obstaculiza a concepção de igualdade 

perante a sociedade. Havendo nestes trechos evidências que consolidam a compreensão 

acerca da importância dos direitos humanos e da diversidade humana pertencente à identidade 

terrena.   

Ademais, as crianças indicaram com veemência sobre a importância de se tratar 

estas temáticas em meio escolar através da informática. Dentre as indicações, uma delas 

exclamou: “porque a gente aprende o que não pode fazer e o que deve fazer para tirar isso 

(falsas notícias e violências em rede) dos sites e das redes para poder fazer com que isso 

suma!” (Criança). Assim, percebeu-se que as crianças quando direcionadas a essa temática e a 

sua reflexão, compreendem a importância de desenvolverem comportamentos éticos e 

relações dialógicas e empáticas para com os seus colegas.  

 Elas evidenciaram, também, a negação aos comportamentos agressivos e 

enganosos nas esferas sociais e digitais, através de falas como esta: “essas pessoas...deviam 

parar de ser mal e ser do bem né! Porque isso prejudica muito as pessoas, deixam famílias 

tristes”. (Criança). Notou-se, então, que a abordagem dessas temáticas desde a infância 

proporciona o debate acerca de questões pertinentes à vida social e que devem ser fomentadas 

desde o princípio da educação escolar a fim de constituir de uma sociedade democrática, 

impulsionando a conscientização do cidadão planetário.   

 As crianças fortaleceram esta percepção ao contarem histórias sobre gratidão, 

demonstrando a valorização do ser humano, amizade, solidariedade e disponibilidade para 

compreender as problemáticas dos colegas. Acerca disto, uma das delas afirmou que “o que 

importa é o que tem por dentro (sentimentos, ações e conduta) e não é o que tem por fora.” 

(Criança 1). Assinalaram que conversam com suas professoras e família sobre a generosidade 

e o respeito e apontaram, com segurança, que é possível reverter quadros de violência pela 

internet, “se desculpando, dizendo que não foi porque quis. Falando a verdade para ele... 

dizendo desculpas de novo” (Criança 2).   

 Outrossim, uma das crianças se referiu à consciência “pesada” como forma de 

apontar quando um indivíduo exerce comportamentos violentos ou agressivos para com o 

concidadão, “ficar com peso na consciência que é a gente ficar pensando: “ah! por que eu fiz 

aquilo com aquela pessoa?...Ela deve estar com dores no coração, com muita tristeza ”” 

(Criança). O discurso reafirma o desenvolvimento de um cidadão planetário consciente da 

responsabilidade de suas ações sociais.  

Em seguimento ao diálogo, as crianças, determinantemente, afirmaram que não 

devem existir insultos ou violências de quaisquer naturezas, nem com as pessoas e nem com 
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os animais. Indicaram também que já viram em várias reportagens na internet e na televisão 

animais que morreram e se machucaram por conta dos plásticos dispersos no oceano como 

baleias, tartarugas e golfinhos. Acerca disto, apontaram opiniões sobre os danos ambientais 

gerados pela poluição.  

Quadro 9 - Quadro de respostas 2 
Sobre a poluição ambiental 

“os bichinhos da água pensam que é comida [...] o golfinho, as tartarugas e outros animais comem, ficam 

doentes e morrem! (com entonação de preocupação)”. 

“porque não sabem (referindo-se aos animais que se alimentam de plástico). Não entendem...”. 

“eu estava assistindo uma reportagem que era assim: eles acharam né, uma baleia com mais de mil quilos; 

cem quilos de plástico dentro dela! Ela morreu de tanto plástico dentro dela, porque ela não sabia o que era aí 

comia tudo! (com entonação de espanto)”. 

“[...] a gente descobre mais sobre essas notícias e a gente não vai fazer mais aquilo. Tipo (por exemplo), a 

gente viu uma reportagem que tão (estão) jogando muito lixo no mar, a gente em vez de vê aquilo e imitar, a 

gente vai tentar tirar o lixo daquele mar pra poder ficar novo de novo!”. 

“a gente também pode pesquisar para não prejudicar a natureza, por exemplo, não jogar lixo nos rios”. 

“eles (as pessoas que poluem a natureza) têm que pensar não só neles, tem que pensar no mar, nos animais e 

neles mesmos! Porque também pode poluir o mar e pode acabar acabando toda a água salgada e doce ao 

mesmo tempo! Não vai ter nem água [...]”. 

Fonte: elaborado pela autora através da entrevista concedida pelas crianças. 

 As crianças assinalaram que o cuidado e o carinho transformam a vida dos 

animais e reafirmaram também a preocupação para com a limpeza dos mares e a 

responsabilidade individual acerca disto, destacando a compreensão acerca do ser humano 

enquanto integrante e responsável pelo cuidado da Terra. 

 Em unanimidade, pontuaram que é possível pesquisar e aprender sobre a natureza 

pela internet, verificando notícias acerca da poluição e as suas consequências, assim, uma 

criança exclamou, “a gente pode pesquisar, a gente pode perguntar lá no Google [...]”. 

(Criança 1); outra apontou, “você vai pesquisando, tem muitos sites! (com entonação de 

entusiasmo).Você vai pesquisando mais e mais, e você vai entendendo mais e mais”. (Criança 

2); e outra complementou, “você vê tudo sobre plantas, você pesquisa sobre animais, você vê 

tudo sobre animais! (com entonação de surpresa)”. (Criança 3).  

 Além disso, com base em seus conhecimentos aprendidos em meio social e 

digital, as crianças decididamente indicaram caminhos para a preservação da natureza como a 

coleta seletiva e a reciclagem.  

Quadro 10 - Quadro de respostas 3 

Sobre a coleta seletiva e a reciclagem 

“eu vi que dá pra gente fazer tipo (por exemplo) reciclagem. A gente assiste na internet umas meninas que 

elas não compram nada, elas pegam tudo que elas acham, elas reciclam! (com entonação de entusiasmo) Elas 

fazem porta lápis...cofre, elas fazem até sapato”. 

“pra você reciclar o plástico né [...] você pode pegar a garrafa, pegar uma tesoura, cortar, decorar se você 

quiser [...] (além disto) fazer adubo com as cascas de frutas e colocar uma plantinha (dentro do plástico 

reciclado) pra crescer e virar uma árvore! (com entonação de entusiasmo)”. 

“pra ajudar a natureza, você precisa reciclar [...] plástico e as outras coisas você pode colocar naqueles 

Quadro 10 – continua. 
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cantinhos (referindo-se aos cestos próprios para a coleta seletiva) que eles vão reciclar, vão fazer mais coisas”. 

“tem coisas, tipo (por exemplo) casca de banana, casca de fruta, frutas que não querem mais... dá pra fazer 

adubo orgânico e botar nas plantas também! (com entonação de entusiasmo)”. 

“Ah, às vezes na televisão, nos jornais, aparecem as pessoas cuidando da natureza, que é desse jeito assim: 

quando elas tão na praia, elas juntam um bocado de pessoa (muitas pessoas) pra fazer um grupo e ficam 

catando um bocado de lixo (muito lixo). Aí depois de horas tudo fica limpinho, aí elas tiram a foto de antes e 

depois
74

”. 

“a gente podia fazer igual (referindo-se ao desafio citado anteriormente pela outra criança), a gente vê o lixo 

no mar, em vez da gente ficar chutando pra ele ir pra mais longe, a gente pode pegar e reciclar e botar naquela 

lixeira de praia”. 

Fonte: elaborado pela autora através da entrevista concedida pelas crianças. 

 O quadro sustenta a conscientização ecológica das crianças, visto que elas 

demonstraram bastante interesse pela temática, explanando conhecimentos apreendidos em 

rede digital como o desenvolvimento da coleta seletiva, o reaproveitamento de materiais 

orgânicos para a composição de adubo, a reciclagem e outros.  

 É importante também destacar que as ações coletivas promovidas pelas pessoas na 

internet motivam as crianças e impulsionam sua atuação cidadã em beneficio da limpeza 

ambiental.   

 Os trechos exaltam a formação de cidadãos conscientes de que o planeta, em sua 

complexidade ambiental, necessita do estabelecimento de parcerias entre povos e nações para 

a redução dos danos ambientais.  

 Dessa forma, os discursos deixaram em evidência a conscientização ambiental das 

crianças, que se desenvolve sutilmente mediante o impulso de vivências sociais e digitais que 

valorizem a promoção de uma sociedade sustentável. Portanto, é imprescindível a 

sensibilização destas temáticas em âmbito escolar a fim de promover esta conscientização. 

 Nesse percurso dialógico, as crianças também relembraram atividades realizadas 

no LIEM que as divertiram bastante, uma delas foi a construção coletiva de uma maquete 

composta por materiais recicláveis e as outras se referiam ao Scratch e o Projeto Música e 

Tecnologia na Escola.  

 Sobre o Scratch, as crianças afirmaram ser bastante interessante, pois é possível 

criar histórias a partir dele, colocar falas gravadas pelos próprios alunos e comandos 

divertidos; sobre o Projeto Música e Tecnologia na Escola, todas as crianças animadas 

assinalaram o quanto gostavam dele. 
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As crianças falam sobre um desafio lançado através da internet que incentivava os internautas a limparem as 

praias e postarem nas redes digitais fotos de antes e depois da retirada dos lixos.  

Quadro 10 – continuação. 
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Quadro 11 - Quadro de respostas 4 

Sobre o Projeto Música e Tecnologia na Escola  

“porque aqui a gente vive várias aventuras! (com entonação de entusiasmo)”. 

“aqui a gente vai pra vários cantos, se apresenta, se diverte, ganha prêmio [...]”. 

“porque a gente se diverte e é muito legal andar pra vários cantos, visitar vários cantos, a gente toca e canta e se 

diverte ao mesmo tempo! (com entonação de entusiasmo)”. 

“a gente toca música, se diverte, canta e aprende novas coisas [...]”. 

“o projeto é uma forma de a gente aprender novas músicas e a como mexer no computador melhor [...]”. 

“o projeto é uma coisa inovadora pra gente [...] a gente não sabia que seria tão legal como a gente pensava né. 

Aí foi mil vezes melhor do que a gente pensava! (com entonação de entusiasmo)”. 

“porque aqui a gente aprende muito mais coisas! (com entonação de entusiasmo)”. 

“é só um dia na semana [...] a gente ainda fica é triste...porque só tem um dia na semana.”(referindo-se ao único 

dia reservado para o projeto e apontado que gostaria que tivessem mais dias voltados para ele). 

“devagar se vai ao longe, por exemplo: a gente começa assim, começando pegando as músicas devagar, aí no 

final já está bom! (com entonação de entusiasmo) já está bombando. (quer dizer que o seu desempenho está 

muito bom, que está aprendendo a tocar as músicas corretamente)”. 

Fonte: elaborado pela autora através da entrevista concedida pelas crianças. 

 A partir do quadro, percebeu-se que práticas pedagógicas que promovam 

inovações, momentos de interação autêntica e divertimento compõem vivências essenciais 

para a vida estudantil, pois tornam o processo de ensino e aprendizagem mais atrativo e 

significativo.  

Outrossim, as crianças demonstraram através de seus discursos que a música é 

uma ferramenta muito importante para a aprendizagem, “você pode até estudar com uma 

música, que você vai aprendendo muito mais com a música do que sem música” (Criança 1), 

e outra criança pontuou “com a música você vai se inspirando...a música vai só concentrar 

mais você” (Criança 2). É perceptível, portanto, que a música pode ser um instrumento 

promissor para o processo de ensino e aprendizagem, promovendo concentração e inspiração. 

Acerca disto, algumas crianças evidenciaram a preferência em tocar, dentre outras 

músicas, o hino de Maracanaú, demonstrando conhecimento acerca da letra, da composição e 

da relevância do hino para o município, “o hino de Maracanaú pra tocar do jeito que é pra ser 

tocado, pra mim é bem desafiador! Eu gosto dessas coisas assim.” (Criança). Durante este 

momento, pode-se observar que a utilização pedagógica das TDIC impulsiona, de forma 

lúdica, a valorização e o conhecimento acerca da identidade local e regional.  

Em continuidade, as crianças explicaram alegremente como funcionava a leitura 

das letras e como elas tocavam no teclado a partir dos catálogos de músicas, assinalando 

como se sentiam felizes em participar do projeto e poder aprender conhecimentos novos. Elas 
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também afirmaram gostar bastante de participar de apresentações externas
75

 à escola junto ao 

projeto.  

Quadro 12 - Quadro de respostas 5 

Sobre as apresentações externas à escola 

“quando a gente sai pra se apresentar, a gente vai pra vários lugares. A gente já foi para mercantis, a gente já foi 

para teatros, a gente já foi para padarias, a gente já foi para restaurantes, a gente já apareceu na televisão! (com 

entonação de entusiasmo)”. 

“emoção! (com entonação de entusiasmo)”. 

“a gente sente alegria, emoção, felicidade porque a gente está fazendo o que gosta! (com entonação de 

entusiasmo)”. 

“[...] eu não sei o que é que eu sinto. Eu não sei se eu sinto alegria, eu não sei se eu sinto emoção ao mesmo 

tempo. Eu sinto tudo ao mesmo tempo! (com entonação de entusiasmo)”. 

“quando a gente começa (referindo-se ao início das apresentações ao público), a gente vai sentindo mais 

emoção porque a gente vai conseguindo fazer mais (e) mais [...] você (a criança se referindo a si própria) vai 

ficando com mais alegria e mais alegria! (com entonação de entusiasmo)”. 

“uma vez a gente foi pra uma padaria se apresentar [...] aí tinha pula-pula lá pra gente brincar né [...] A gente 

brincava tanto, que na hora que a gente ia embora a gente disse assim: “já passou tanto tempo assim?!” (com 

entonação de entusiasmo) [...]”. 

Fonte: elaborado pela autora através da entrevista concedida pelas crianças. 

 É possível observar mediante o relato de sensações, a alegria experienciada pela 

turma durante os passeios externos, sendo, portanto, momentos que promovem interação, 

respeito e lazer. Vivências importantes para a composição significativa do processo de ensino 

e aprendizagem. 

 As crianças também assinalaram acerca das amizades estabelecidas com os alunos 

de outras séries e de como a convivência através do projeto fortaleceu o afeto entre eles. Elas 

destacaram que o uso dos computadores na escola pode promover a parceria, a comunicação e 

a união entre colegas através das atividades realizadas em dupla, visto que nestes momentos 

os colegas compartilham saberes uns com os outros. Assim, uma delas exclamou, “tem gente 

que não gosta do outro, aí quando a tia (a professora) faz um grupo deles...eles vão se 

entendendo mais e vão virando mais amigos”. (Criança). 

 Quando questionadas sobre a relação do projeto com o seu futuro, elas se 

animaram e responderam afirmativamente que podem compartilhar os conhecimentos 

apreendidos e utilizá-los quando foram adultas, trabalhando com tecnologias, se capacitando 

profissionalmente e ajudando outras pessoas, “a gente aprende aqui no projeto as coisas que a 

tia (a professora) ensina, aprende tudo! Aí sabe o que é que a gente pode fazer? A gente pode 

ensinar pra outras pessoas lá fora!” (Criança). 
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As apresentações externas relacionam-se à participação das crianças, junto ao Projeto Música e Tecnologia, em 

eventos científicos e acadêmicos relacionados às TDIC na educação, em eventos da prefeitura de Maracanaú, em 

concursos educacionais, dentre outros. 
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A observação constata que o compartilhamento e o ensinamento de 

conhecimentos relativos à informática aos parentes e amigos, referem-se à aspiração das 

crianças pela igualdade de direitos à educação, onde todos possam ter acesso aos 

conhecimentos pertinentes às TDIC, utilizando-os em seu cotidiano. O ímpeto das crianças 

em ajudar as outras pessoas denota também o desenvolvimento da solidariedade em benefício 

de uma igualdade de acesso educacional para todos os cidadãos, esses pilares fundamentam o 

desenvolvimento de uma consciência para a justiça social.    

É interessante pontuar que durante as práticas observadas, os alunos sempre 

demonstraram cuidado pelos outros colegas através de momentos de cooperação para 

solucionar dúvidas.  

Ademais, as crianças também demonstraram bastante entusiasmo com as 

atividades onde conseguiam se expressar livremente, denotando a importância que deve ser 

dada a participação, a liberdade, à criatividade e à imaginação infantil em âmbito escolar. 

Esses momentos são essenciais para a formação do cidadão planetário, pois constituem um 

conhecimento edificado mediante a participação de todos.  

É pertinente observar que as duas práticas pedagógicas enfatizadas pelas crianças 

no decorrer da entrevista, foram também destacadas pela professora quando a mesma elencou 

dois teóricos de referência para suas práticas pedagógicas, Seymour Papert e Nicholas 

Negroponte. Acerca do primeiro ela afirmou, “adoro ensinar programação para as crianças e 

Papert impulsionou a linguagem Logo [...] A programação faz a criança criar, produzir, 

pensar e serem atuantes em suas próprias criações. Utilizo bastante uma linguagem similar a 

essa que é o Scratch.” (Professora); e sobre o segundo assinalou, “utilizo bastante em minhas 

aulas o Laptop XO que é uma de suas criações e por meio destes, criei o projeto mais 

relevante do meu trabalho que é o Projeto Música e Tecnologia na Escola” (Professora). 

Portanto, essa correlação de respostas entre a docente e os discentes ressalta a constituição 

significativa do processo de ensino e aprendizagem, pautado por interações autênticas e 

dialógicas e por práticas pedagógicas contextualizadas e dinâmicas.  

A professora de informática ressaltou ainda que o desenvolvimento de ações de 

articulação pedagógica com as demais professoras do ensino fundamental desvela-se através 

do desenvolvimento coletivo de projetos escolares, através de momentos de culminância dos 

projetos propostos pela unidade escolar e mediante compartilhamento de estratégias buscando 

aprimorar a aprendizagem do alunato. Dado que o espaço do laboratório é reduzido e não 

comporta turmas inteiras de alunos com suas professoras, então nos dias da aula de 
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informática parte da turma fica com a professora do LIEM e o restante permanece na sala de 

aula regular, e, posteriormente um tempo calculado, há a alternância dos grupos. 

Em conformidade com os apontamentos de Freire (1982, 1996), a associação 

observada entre docente e discentes compõe práticas democráticas, viabilizando vivências e 

aprendizagens onde prevalece, dentre outras características, a alegria, a autonomia, o diálogo, 

o respeito, a rejeição a qualquer discriminação, a criticidade, a reflexão, a pesquisa, a 

criatividade e a curiosidade epistemológica. Além disso, destaca-se dentro desse ato educativo 

a competência profissional da professora, sua generosidade, ética, esperança, amorosidade, 

coragem, bom senso e acolhimento para com as novidades pertinentes à educação e à cultura 

digital.  

 Mediante os discursos, as crianças demonstraram que se sentem motivadas, 

assimilando e desenvolvendo, com auxílio das TDIC e da cultura digital, características 

próprias ao exercício da Cidadania Planetária através de suas ideias-integrantes como a 

interação dialógica, pacífica e cooperativa entre os cidadãos; a promoção da ética, da 

solidariedade, do respeito mútuo, da empatia, da igualdade e de uma cultura de paz; a 

compreensão acerca da sustentabilidade e do ser humano enquanto integrante da 

complexidade da Terra; o desenvolvimento da autonomia, da resiliência, do 

autoconhecimento e da livre expressão; e a compreensão acerca da incerteza e da identidade 

terrena. 

 Os discursos corroboram para a defesa do potencial educativo das tecnologias 

digitais e a sua contribuição para a formação de um cidadão planetário crítico, solidário, 

autônomo, justo, pacífico, ético e que possui condutas sustentáveis. Além disso, através da 

intervenção pedagógica significativa, essas tecnologias possibilitam às crianças a inserção 

crítica na cultura digital e a fomentação de um futuro em uma sociedade cooperativa e 

democrática.   

 Ademais, essa aprendizagem infantil apoiou-se na ascensão e na qualidade do 

trabalho docente desenvolvimento no LIEM, bem como o suporte fornecido pelo NUTEM e 

pelas políticas educacionais de inserção tecnológica. A professora apresentou o 

desenvolvimento de práticas pautadas em uma formação para a cidadania onde o sujeito, 

consciente de seus direitos e responsabilidades, pode agir em benefício do meio ambiente e da 

sociedade. Assim, as práticas pedagógicas realizadas pela docente no laboratório de 

informática demonstram interligação com a proposta da Cidadania Planetária. Entendeu-se, 

portanto, que os valores humanos, os direitos humanos, a interdependência planetária, a 
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planetariedade e o desenvolvimento pessoal foram promovidos pelas práticas pedagógicas 

exitosas.  

 Destarte, a utilização pedagógica das TDIC denotou-se enquanto um solo fértil 

para a aplicabilidade das ideias-integrantes e para a formação dos cidadãos planetários. Em 

concordância com Freire (1987), essa perspectiva educacional dialógica e crítica assinalou a 

edificação de significados imprescindíveis à Cidadania Planetária e à democracia. 

 Esse cenário educacional ofertou a perspectiva próspera da cultura digital e seus 

artefatos em proveito da educação escolar. Destacando as possibilidades ofertadas para a 

reconfiguração escolar advindas da imersão na cultura digital, em consonância com Sibilia 

(2012).  

 As práticas inovadoras contextualizadas emergem desta cultura e motivam os 

alunos nativos digitais (SIBILIA, 2012) a desenvolverem-se enquanto cidadãos do século 

XXI e pertencentes à comunidade planetária.  

5.1.4 Práticas pedagógicas: a Cidadania Planetária intermediada pelas TDIC 

Foram selecionadas dez práticas pedagógicas e o Projeto Música e Tecnologia na 

Escola para representar o desenvolvimento da Cidadania Planetária através do uso pedagógico 

das TDIC na escola. A seleção e a descrição destas práticas se compuseram mediante a 

observação em campo e as indicações da docente, segundo questionário. Durante esta 

descrição foram elencadas as ideias-integrantes através da identificação de valores, 

conhecimentos e atitudes que as práticas pedagógicas promoveram em prol da formação do 

cidadão planetário. 

1) Fake News 

A professora explicou aos alunos o que eram as Fake News e como identificá-las 

através da criticidade, da reflexão e da pesquisa. A partir daí, os alunos foram orientados a 

pesquisarem na internet
76

, escolhendo as Fake News que mais chamaram sua atenção e 

escrevendo sobre elas através de uma produção textual.  

Já na escola, os alunos compartilharam as Fake News que escolheram com seus 

colegas e professora, debatendo criticamente acerca das notícias falsas disseminadas pela 

internet e suas repercussões sociais. Em continuidade, a professora e os alunos organizaram 

um cartaz contendo todas as produções textuais dos alunos acerca das Fake News.  

A prática pedagógica utilizou como recursos os dispositivos tecnológicos com 

acesso à internet, papel, cartolina e caneta, e objetivou orientar os alunos a se posicionarem 
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 Os alunos que não possuíam internet em casa realizaram a pesquisa no laboratório de informática. 
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criticamente acerca das informações que circundam por entre o ciberespaço. Ocorrida em 

2019, com os 3º, 4º e 5ª anos do ensino fundamental, a prática teve como idealizadora a 

professora do LIE e a orientação pedagógica do NUTEM.  

É interessante destacar que esta prática pedagógica promoveu a Cidadania 

Planetária, os valores humanos e os direitos humanos ao incentivar os educandos a serem 

éticos e responsáveis em sua movimentação no ciberespaço; ao motivar a concepção de uma 

cultura de paz em espaços digitais; e ao promover a liberdade de expressão através do 

diálogo, onde cada aluno posicionou-se criticamente. Porquanto, em conformidade com Brasil 

(2013) a educação deve ser um “instrumento imprescindível para que o indivíduo possa 

reconhecer a si próprio como agente ativo na modificação da mentalidade de seu grupo, sendo 

protagonista na construção de uma democracia.” (p.11). 

A prática impulsionou também uma atitude resiliente dos alunos frente às 

adversidades presentes nas interações desenvolvidas em sociedade e promoveu a sua 

autonomia, reflexão e criticidade acerca das informações dispersas no ciberespaço.  

Além disso, através da promoção da cultura digital, a prática promoveu a 

interdependência planetária e a planetariedade ao motivar a reflexão sobre a incerteza 

presente nas informações dispersas em rede; ao articular momentos de diálogo crítico entre os 

alunos; e ao proporcionar momentos de interação, empatia e cuidado para com o concidadão 

diante da análise do impacto de falsas notícias à vida das pessoas, refletindo acerca da 

importância do caráter ético às informações dispersas em rede. 

2) Oficina Scratch - Meio Ambiente 

A Oficina Scratch realizou-se em três momentos e inspirou-se em uma ferramenta 

presente nos laptops onde os alunos podem programar jogos e criar histórias e cenas. No 

primeiro momento, a professora apresentou como acontecia a programação através de uma 

simulação, onde os alunos moveram-se fisicamente conforme o personagem principal do 

Scratch e mediante comandos dados pela professora e os demais colegas. No segundo 

momento, a professora exibiu como a programação acontecia propriamente no laptop; e no 

terceiro momento, ela organizou os alunos em grupos e os acompanhou durante a 

programação que se desenvolveu de acordo com o tema proposto – neste caso a professora 

sugeriu Os cuidados com o meio ambiente.  

Posteriormente a criação das histórias e cenas os alunos, em grupo, apresentaram 

suas produções para a professora e para os amigos. Ademais, a prática objetivou apresentar e 

imergir os alunos no universo das linguagens de programações de jogos digitais, refletindo 

também acerca da importância do cuidado para com o meio ambiente.  
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Figura 5 - Oficina Scratch - Meio Ambiente - 1 

 
Fonte: acervo da autora (2019). 

A figura denota algumas das produções realizadas e assinala a percepção 

ambiental dos alunos acerca da importância da preservação da natureza e sua integridade 

mediante a limpeza dos lixos nas áreas urbana e litorânea. As produções também indicaram 

expectativa quanto às soluções para as problemáticas ambientais. 

Durante o terceiro momento da oficina notou-se a presença da espontaneidade dos 

alunos, que livremente escolhiam como desenvolver as atividades, sugeriam ideias e 

compartilhavam com o grupo. A exemplo, uma das equipes durante a oficina criou um poema 

para representar os cuidados que se deve ter para com a natureza e outra equipe, que se auto 

intitulou Inteligências Raras, gerou uma produção criativa voltada para a redução da poluição 

nas praias. 

Observou-se também que, com alegria e entusiasmo, os alunos compartilhavam as 

descobertas acerca de comandos de programação com os colegas e a professora. Momentos 

que se configuraram como compartilhamentos de produções e saberes acerca da preservação 

ambiental. 

Ocorrida em 2017, 2018 e 2019, com o 5º ano do ensino fundamental, a prática 

utilizou como recursos pedagógicos laptops, tablets e televisão, e teve a professora do 

laboratório de informática educativa como idealizadora. 

Ademais, a prática correlacionou-se à Cidadania Planetária ao promover os 

valores humanos através do incentivo estudantil à ética durante a construção das histórias e 

cenas. Porquanto, em conformidade com a BNCC (2017) e BRASIL (2007), a convivência 

ética é fundamental para o desenvolvimento responsável do estudante.  

A prática também impulsionou a reflexão, a criticidade e a compreensão dos 

estudantes acerca das problemáticas ambientais. Assim, promoveu também o exercício da 

Cidadania Planetária ao motivar os alunos a se concentrarem, serem criativos e imaginativos 

durante suas produções. Estimulou ainda, a reflexão acerca dos direitos humanos ao 

incentivar a liberdade de expressão dos alunos durante as produções e diálogos, o 
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desenvolvimento de atitudes de respeito entre os estudantes e destes para com o meio 

ambiente, bem como demandou a resolução de conflitos acerca das problemáticas ambientais. 

Além disso, promoveu, através da imersão na cultura digital, a interdependência 

planetária e a planetariedade ao sensibilizar o alunato quanto à incerteza e adversidades 

geradas pelos danos ambientais, ao estimular a reflexão acerca da identidade terrena e a 

preservação de sua estrutura ambiental, ao refletir acerca da complexidade ambiental 

encontrada no planeta Terra e da necessidade da preservação ambiental para a sobrevivência 

humana, ao promover ações de cooperação e diálogo entre os colegas, e ao conscientizar os 

estudantes acerca da importância da sustentabilidade e do consumo responsável para a 

redução dos danos ambientais.  

3) Projeto Sonorizando Histórias do PAIC com tecnologias digitais 

A professora, inicialmente, explicou e conversou com os alunos sobre o que era a 

sonoplastia e como se desenvolvia, em seguida, os alunos leram e conversaram sobre as 

diversas histórias presentes nos livros do PAIC (Programa de Alfabetização na Idade Certa). 

Posteriormente, desenvolveram a sonoplastia dos livros de histórias através de uma 

ferramenta disponível nos laptops, onde cada personagem ou ação possuía um som 

correspondente. 

A prática pedagógica objetivou, dentre outras coisas, desenvolver a percepção, a 

cooperação e a atenção dos alunos durante a leitura crítica das histórias. Ocorrida em 2018, 

com os 2º, 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, teve como idealizadora a professora do 

laboratório de informática educativa que se utilizou de recursos como o tablet, lousa digital, 

laptop, computador e livros de histórias do PAIC.  

É importante também destacar que essa prática pedagógica ganhou uma 

premiação no Encontro de Práticas Inovadoras para Novos Leitores, recebendo o 1º lugar 

geral no I Prêmio Inova Leitura em 2018, que buscava promover e compartilhar práticas 

inovadoras de leitura que impulsionam a formação dos novos leitores. Esta seleção deu-se por 

entre as escolas de ensino fundamental do Estado do Ceará e apresentou-se mediante a 

parceria entre a Secretaria da Educação do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. 

Porquanto, a prática pedagógica correlacionou-se à Cidadania Planetária ao 

impulsionar a reflexão aos valores e direitos humanos, promovendo atitudes de respeito, de 

diálogo e de solidariedade entre os alunos e a professora durante o desenvolvimento da 

atividade, e favorecendo a liberdade de expressão dos alunos através dos diálogos promovidos 

e o acesso à informação através da leitura dos diversos livros. Além disso, a prática motivou a 

autonomia e a reflexão dos alunos através da leitura crítica das histórias, e proporcionou a 
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imaginação, a resiliência, a criatividade e a concentração dos estudantes através das 

produções da sonoplastia. 

Ademais, ela também favoreceu a concepção da interdependência planetária e da 

planetariedade ao refletir acerca da complexidade presente na composição final da sonoplastia 

advinda dos encadeamentos gerados pela coletividade de alunos; ao impulsionar a 

responsabilidade do ser humano para a preservação ambiental mediante a leitura de algumas 

histórias do PAIC que abordavam temáticas relativas à natureza; e ao promover a 

participação, o diálogo e a cooperação entre colegas de grupo em prol da execução da 

sonoplastia. 

Assim, em consonância com Gutierrez; Prado (1999) e Padilha (2011), a prática 

denotou a importância do estabelecimento de relações dialógicas e respeitosas entre os 

cidadãos, bem como incentivou o desenvolvimento da sustentabilidade e a compreensão da 

importância do planeta Terra para as futuras gerações da humanidade. 

4) Oficina de Jornal 

A professora orientou que os alunos procurassem reportagens ou assuntos de seu 

interesse em casa e trouxessem para a escola para criarem, juntos, a estruturação do jornal. 

Assim, através do processador de textos do computador e orientados pela professora, os 

alunos criaram jornais que continham piadas, receitas, notícias recentes, pesquisas históricas, 

pesquisas sobre o uso da internet e a formação amigos virtuais, informativos de novelas, 

dentre outras. Ao fim da prática houve a exposição dos jornais pelas paredes da escola. 

Ocorrida em 2015, com o 5º ano do ensino fundamental, a prática objetivou 

desenvolver no educando o interesse pela pesquisa, argumentação, criticidade, reflexão, ética, 

dentre outras características que compõem esse instrumento informativo e que promovem a 

cidadania. Ela utilizou como recursos pedagógicos revistas, computadores e internet, e teve 

como idealizadora a professora do LIE.  

A prática pedagógica promoveu a conscientização planetária ao instigar os valores 

e os direitos humanos através do desenvolvimento da reflexão dos alunos acerca da 

importância da ética durante a constituição do jornal; do impulso ao respeito mútuo entre os 

colegas através do compartilhamento de suas pesquisas; da motivação a uma cultura de paz ao 

proporcionar o respeito e o diálogo dentro das pesquisas estudantis e durante a confecção 

coletiva do jornal; da reflexão acerca da importância da justiça social e da igualdade; e do 

impulso à integração social que pode ser promovida pelos meios informativos.  

Em conformidade com Freire (1997) e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), os alunos emitiram e defenderam livremente suas opiniões através do jornal 
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criado, o que compõe também a democracia. A prática instigou a criatividade, concentração, 

participação e autonomia dos estudantes durante o desenvolvimento dos jornais, bem como os 

incentivou a realizarem pesquisas de forma crítica e reflexiva.  

Ademais, ela motivou a interdependência planetária e a planetariedade ao 

promover a conscientização estudantil acerca da incerteza e da complexidade presente nas 

informações e encadeamentos sociais gerados através da produção de um meio informativo; 

ao incentivar o desenvolvimento de relações dialógicas e cooperativas entre os colegas através 

da confecção e compartilhamento do jornal; ao motivar os alunos a resolverem conflitos 

sociais através das pesquisas apresentadas; e ao impulsionar a reflexão dos alunos acerca da 

importância da participação do ser humano para a composição da sociedade.  

5) Campeonato de Tabuada 

  O campeonato desenvolveu-se durante dois meses, onde, inicialmente, houve a 

preparação dos alunos através do estudo lúdico da tabuada no computador (jogo TuxMath) e, 

posteriormente, houve o campeonato realizado com o auxílio do Kahoot!
77

.  

Durante o campeonato entre as turmas, a plataforma digital foi ampliada em uma 

televisão para que os alunos acompanhassem o desenvolvimento das fases ao passo que iam 

respondendo aos problemas matemáticos em um tablet. Um dos objetivos da prática foi tornar 

a aprendizagem da matemática mais colaborativa e dinâmica.  

Ocorrida em 2018 e 2019, com os 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, a prática 

utilizou como recursos pedagógicos a televisão, tablets, computadores e internet, e teve como 

idealizadora a professora do laboratório de informática educativa. 

A prática pedagógica promoveu a cultura digital e correlacionou-se à Cidadania 

Planetária ao promover os valores e direitos humanos através do desenvolvimento de um 

campeonato ético, proporcionando atitudes de respeito mútuo e solidariedade entre os colegas, 

bem como o impulso a cultura de paz mediante o desenvolvimento pacífico e respeitoso do 

campeonato. Portanto, em conformidade com os apontamentos de Gadotti (2010) e Morin 

(2000), a prática impulsionou o compartilhamento de saberes e promoveu o respeito mútuo 

entre os colegas, fundamental para a composição da cidadania. 

Ela incentivou também a livre expressão dos alunos através dos diálogos 

estabelecidos em classe; impulsionou a concentração, autonomia e a reflexão dos estudantes 

através da resolução das questões matemáticas; e incentivou a resiliência estudantil através da 

superação de dificuldades de aprendizagens referentes aos conhecimentos matemáticos.  
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Plataforma de aprendizagem baseada em jogos digitais. 
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Ademais, ela fortaleceu a interdependência planetária e a planetariedade através 

da motivação ofertada aos estudantes para a superação das adversidades e imprevisibilidades 

através da resolução dos problemas matemáticos; do estabelecimento de relações dialógicas, 

empáticas e cooperativas entre os colegas através do campeonato e da resolução dos 

problemas matemáticos - os estudantes ajudavam uns aos outros a resolverem as questões e 

superarem as dificuldades. Porquanto, esta prática pode ser apontada por Freire (1996) como 

dialógica e democrática.  

6) Projeto interdisciplinar parodiando a natureza com tecnologia – livro 

digital e apresentação no teatro 

O projeto interdisciplinar “Parodiando a natureza com tecnologia” contou duas 

fases, a primeira tratou-se da produção do livro digital
78

 que continha músicas conhecidas 

pelos alunos em forma de paródia e sob a temática da preservação da natureza, essa fase foi 

desenvolvida na escola e contou com o auxílio de conteúdos de português, ciências e artes. 

Além disso, durante as produções textuais, os estudantes criaram desenhos para ilustrar suas 

ideias. A segunda fase referiu-se à apresentação no teatro das músicas parodiadas pelos 

alunos, neste momento, eles tocaram as músicas nos laptops e as cantaram.  

Destarte, é interessante ressaltar que essa prática pedagógica inovadora foi 

apresentada durante um evento municipal realizado pela Secretaria Municipal de Educação 

em 2018, o Seminário Municipal de Interdisciplinaridade e Integração dos Saberes. Este 

seminário objetivou compartilhar as práticas pedagógicas exitosas dos professores municipais 

diretamente relacionadas à interdisciplinaridade.  

A prática, ocorrida em 2018 e realizada com os 3º, 4º e 5º anos do ensino 

fundamental, utilizou como recursos pedagógicos laptops, computadores e internet e teve 

como idealizadoras as professoras do LIEM, de ciências e de português. A seguir, algumas 

paródias presente no livro digital. 

Quadro 13 – Algumas paródias presentes no livro digital 
Ciranda Cirandinha: 

reciclar é importante 

Vida de viajante Fui ao Intororó Eu salvei o 

passarinho 

Crianças, criancinhas  

Vamos todos trabalhar  

Vamos chamar os amigos 

para o quintal limpar.  

Pega plástico e papel 

pega vidro e metal 

Vamos colocar tudinho 

cada um em seu local.  

Para não cortar as árvores 

Auê, auê, auê, auê, auê 

auê, auê, auê, auê, auê 

minha vida é cuidar da 

natureza pra ver se um dia, 

fica uma beleza 

guardando as recordações 

das árvores que já plantei 

andando pelos sertões 

e a lembrança da caatinga 

Fui ao  riacho beber água não 

achei, achei o riacho seco, pois 

dele não cuidei 

acorda minha gente 

vamos economizar 

a água vale ouro 

vamos todos preservar 

o Mariazinha o Joãozinho 

entra nessa onda 

Eu salvei o 

passarinho nho nho, 

la do bosque que, 

ele não morreu reu 

reu, senhor Chico 

co, admirou-se se, 

não devemos 

maltratar os animais, 

 tchau. 
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Projeto Parodiando a Natureza com Tecnologia. Disponível em:< 

https://www.livrosdigitais.org.br/livro/635136A9M4JPCP?page=4>.Acesso em 01 set. 2019. 

Quadro 13 – continua. 
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e o planeta ajudar 

Vamos ser mais conscientes  

e o lixo reciclar. 

Reciclagem é importante 

pra fazer no mundo inteiro 

 [...]. (Criança do 3ºano). 

que lá avistei 

ah, se todos 

as pessoas soubessem 

disso o mundo seria 

melhor pra você e para 

mim!. (Criança do 5º ano). 

de reciclar o lixo 

cuidar da natureza é importante 

pra mim e pra você não pode 

perder um instante. 

(Crianças do 5º ano). 

(Crianças do 4º ano). 

Fonte: elaborado pela autora mediante as produções infantis presente no livro digital. 

 

A prática, dentre outras dimensões, desenvolveu e oportunizou a criticidade, a 

reflexão e a criatividade acerca da preservação da natureza. As composições estudantis acima 

solidificam conhecimentos, valores e atitudes pertinentes à conscientização ambiental como a 

importância da reciclagem, a preocupação com o desmatamento e os danos causados pelas 

queimadas, a preocupação acerca da manutenção da água potável no planeta, o respeito e o 

cuidado pela natureza, a proteção e o afeto para com os animais, dentre outros assuntos que 

destacam a responsabilidade humana para com a preservação da natureza. As paródias 

assinalam a importância das ações sustentáveis, deixando em evidência que o planeta Terra 

depende de atitudes locais para o seu equilíbrio. 

As produções  representam o quão é importante para as crianças a vivência e o 

compartilhamento de saberes relativos ao meio ambiente na esfera local e planetária, bem 

como sua relevância para vida humana. A promoção da conscientização ambiental e da ideia 

de pertencimento a uma interconexão mundial, requer de todos os cidadãos atitudes 

responsáveis, críticas e reflexivas para a constituição de uma sociedade sustentável e 

democrática.  

Assim, percebeu-se que as crianças podem conscientizar-se ambientalmente desde 

os primeiros anos escolares e, por isso, é fundamental o desenvolvimento destas temáticas na 

escola, com intuito de promover atitudes responsáveis para com a natureza.  

Esta prática pedagógica, inserida em cultura digital, promoveu a Cidadania 

Planetária ao constituir valores e direitos humanos através do incentivo aos estudantes ao 

desenvolvimento de uma postura ética, respeitosa e solidária para com a natureza, os animais 

e os seres humanos; e do desenvolvimento de uma cultura de paz mediante composição das 

paródias que exaltavam a natureza e seus animais, e buscavam solucionar conflitos ambientais 

mediante a sugestão de ações sustentáveis. 

A prática incentivou a livre expressão através da produção das paródias, 

demandando concentração, participação, criticidade, autonomia e reflexão dos alunos; e 

promoveu o autoconhecimento estudantil mediante a reflexão das atitudes cotidianas 

desenvolvidas em prol da preservação ambiental. 

Quadro 13 – continuação. 
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Além disso, em conformidade com Gutierrez; Prado (1999), Gadotti (2010), 

Padilha (2011), Morin (2000) e BNCC (2017), a prática motivou a interdependência 

planetária e a planetariedade ao incentivar os alunos a compreenderem sobre a identidade 

terrena, ao promover atividades reflexivas sobre a cultura e características locais ambientais, e 

ao refletir acerca do enfrentamento às incertezas referentes às consequências dos danos 

ambientais para a sobrevivência da vida humana. 

Em seguimento, a prática também motivou os alunos, através dos diálogos e das 

produções, a compreenderem o ser humano enquanto integrante e responsável pela 

preservação da Terra; promoveu a conscientização ambiental através do estudo do 

desenvolvimento sustentável das sociedades e do consumo responsável para a preservação da 

meio ambiente; e incentivou o desenvolvimento das interações dialógicas e cooperativas entre 

os alunos através da construção das paródias em dupla ou equipe. 

7) Criando histórias em quadrinhos 

A professora ensinou os estudantes a criarem histórias em quadrinhos através da 

ferramenta HAGAQUÊ, acompanhando-os durante suas produções. Dentre outros objetivos, a 

prática buscou desenvolver a criatividade e criticidade dos educandos acerca de diversas 

temáticas, inclusive, a ambiental.  

Ocorrida em 2015, com o 4º e 5º ano do ensino fundamental, a prática teve como 

idealizadora a professora do LIE que utilizou como recursos pedagógicos computadores e 

internet. A professora foi inspirada também pelo projeto escolar "Conhecendo e Vivenciando 

Valores na Escola", que se relacionava à 1ª Conexão
79

 “Aprender a Conhecer”.  

Figura 6- Histórias em quadrinhos 

 

Fonte: acervo da professora de informática (2015). 
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 O município de Maracanaú desenvolvia na época algumas conexões de aprendizagem nas escolas municipais 

inspiradas pelos quatro pilares da educação – DELORS, 1996. 
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A figura aponta uma das histórias em quadrinhos desenvolvidas pelos alunos 

onde, de forma lúdica, a temática ambiental foi desvelada dando ênfase à limpeza urbana em 

prol da saúde humana.  

A prática pedagógica correlacionou-se à formação do cidadão planetário quando, 

através da promoção dos valores e dos direitos humanos, incentivou os alunos a 

desenvolverem atitudes éticas, refletindo acerca das ações individuais em prol da diminuição 

da poluição para o bem-estar da coletividade; motivou os estudantes, através dos diálogos e da 

produção textual, a resolverem conflitos ambientais mediante ações sustentáveis; promoveu 

ações de incentivo à igualdade, ao impulsionar a reflexão dos estudantes acerca do direito 

ambiental que todos os cidadãos possuem; e estimulou a livre expressão das crianças através 

da criação das histórias.  

A prática também impulsionou a concentração, a reflexão, a criticidade e a 

autonomia dos alunos durante a formulação das histórias em quadrinhos. Além disso, em 

conformidade com Morin (2000), instigou conscientização planetária e o desenvolvimento da 

planetariedade e da interdependência planetária ao promover a reflexão dos alunos acerca do 

ser humano enquanto integrante e responsável pelo equilíbrio planetário; ao incentivar os 

estudantes a desenvolverem relações sustentáveis para com o planeta; ao incitar, mediante a 

composição das produções, a conscientização ambiental estudantil referente às ações 

sustentáveis diárias e ao consumo responsável; e ao proporcionar a cooperatividade entre os 

colegas durante a produção da atividade. 

Promoveu ainda, através dos diálogos e produções das histórias, a reflexão dos 

alunos acerca dos riscos que a poluição traz à vida humana, compondo um processo complexo 

de encadeamento socioambiental; e estimulou a reflexão dos alunos acerca da dependência 

entre os povos e a repercussão planetária existente em suas condutas de preservação ambiental 

local. 

8) Aluno digital 

Na época em que aconteceu essa prática pedagógica, em 2017, estava circulando 

em todos os meios de comunicações notícias acerca do fim do sinal analógico. Em vista disso, 

a professora observou a necessidade de orientar e conscientizar seus alunos acerca dessa 

problemática, desenvolvendo uma prática de importante finalidade social. A professora, 

então, explicou aos educandos sobre o fim do sinal televisivo analógico, do que se tratava e 

como promover o sinal digital. 

No mesmo período, a professora e os alunos da escola participaram de um 

concurso educacional nomeado Concurso Aluno Digital, promovido pela entidade Seja 
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Digital
80

, onde produziram vídeos acerca das trocas de sinais televisivos e os divulgaram em 

uma plataforma de compartilhamento de vídeos através de um canal específico para a 

atividade.  

A escola, portanto, participou de duas das três categorias do concurso, a primeira 

Seja um Youtuber, onde participaram alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental e a 

segunda Você é um repórter, onde participaram alunos do 5º ao 7º ano do ensino fundamental 

(CARVALHO; RAMOS, 2018) 
81

. 

Em especial, na atividade direcionada ao 5º ano, a professora orientou os 

estudantes a produzirem vídeos e a manusearem as plataformas digitais, para que em seguida 

produzissem seus próprios vídeos em suas comunidades, entrevistando pessoas e explanando 

acerca da mudança dos sinais televisivos.  

Essa atividade, desenvolvida com o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, 

utilizou como recursos pedagógicos computadores, lousa digital, celulares e internet, e teve 

como idealizadora a professora do laboratório de informática educativa. 

Ademais, a escola destacou-se a nível estadual, produzindo e divulgando em rede 

digital 67 vídeos sobre a mudança dos sinais televisivos e adquirindo prêmios para os alunos e 

para a escola, como televisões e aparelhos conversores digitais. 

É interessante assinalar o quanto a atividade mobilizou a comunidade escolar, 

promovendo a interação, a autonomia, a participação estudantil, o engajamento social e o 

compartilhamento de conhecimentos, onde muitas vezes os alunos ensinavam aos seus 

familiares como e porque realizar a troca do sinal televisivo. 

A prática inseriu-se na cultura digital, conforme Sibilia (2012) aponta, e 

correlacionou-se com a formação dos cidadãos planetários através do desenvolvimento dos 

valores e direitos humanos por meio da promoção do respeito mútuo entre os colegas durante 

a produção dos vídeos; do compromisso ético frente à divulgação em rede de uma informação 

em vídeo; e do impulso a cultura de paz e a livre expressão, através do diálogo entre os 

estudantes e a comunidade a fim de solucionar e refletir questões pertinentes ao século XXI. 

Além disso, a atividade impulsionou o engajamento, a autonomia, a 

responsabilidade e a concentração dos estudantes durante a elaboração dos vídeos; incentivou 

a criticidade dos alunos através do diálogo acerca das informações que circundam as mídias 

sociais; e promoveu a imaginação, a criatividade, a reflexão, a autonomia e a participação das 
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Segundo Carvalho; Ramos (2018) a Seja Digital foi responsável por realizar a transição do sinal analógico para 

o digital.    
81

Este artigo foi desenvolvido para analisar, especialmente, as experiências promovidas por esta prática 

educativa.  
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crianças. A prática ao promover a cultura digital, em conformidade com Lévy (2009), Soares 

(2006) e a BNCC (2017), proporciona aos estudantes a integração social importante para a 

composição da cidadania.  

Ademais, ela também promoveu a interdependência planetária e a planetariedade 

ao incentivar a compreensão dos alunos acerca da historicidade dos meios de comunicação e 

informação (reflexão sobre a complexidade dos acontecimentos que engendram demandas e 

que podem modificar hábitos de uma comunidade, como a troca do sinal televisivo); e ao 

promover a cooperatividade e o estabelecimento de relações dialógicas entre os alunos e a 

comunidade através da produção dos vídeos. 

9) Projeto Aniversário da Escola 

Em homenagem ao aniversário da escola, a prática incentivou os alunos a 

expressarem seus sentimentos pela instituição educacional através de produções textuais e 

desenhos. Ocorrida em 2015 e 2016, com os 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, ela 

utilizou como recursos pedagógicos computadores, internet e impressora, e teve como 

idealizadora a professora do laboratório de informática educativa. 

A atividade foi realizada de forma coletiva, onde os alunos do 4º e 5º ano criaram 

cenários e produções textuais através do computador e de um site
82

, e os alunos do 3º ano 

criaram desenhos da escola no computador através da ferramenta TUX PAINT. Ao fim, em 

conjunto, os alunos compuseram as produções em homenagem à escola que foram divulgadas 

através das redes sociais. 

Figura 7 - Projeto Aniversário da Escola 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2015). 

 

A figura retrata uma das homenagens realizadas pelos alunos que, assim como as 

outras composições, denota o carinho e a admiração que eles detêm pela escola, 

compreendendo-a como espaço social de formação estudantil, mas também como um local de 
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Eles utilizaram o endereço digital “http://www.proativa.virtual.ufc.br/objetos_aprendizagem/historias/” 

desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, que possibilitou a produção dos alunos através de desenhos, 

textos e personagens diversos. 
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acolhimento e afeto. Essas produções assinalaram o quanto a escola e as professoras eram 

importantes para eles e para a sua formação.  

A atividade promoveu a formação do cidadão planetário através da concepção dos 

valores e direitos humanos, quando incentivou os estudantes a desenvolverem atitudes éticas e 

de respeito mútuo entre o grupo escolar (alunos, gestores, professores, funcionários e 

comunidade local); quando proporcionou uma cultura de paz entre os alunos, através do 

diálogo e da resolução de conflitos em meio escolar; quando impulsionou a reflexão dos 

estudantes sobre a educação enquanto direito social fundamental à formação de uma 

sociedade democrática; e quando promoveu a livre expressão estudantil através das 

composições.  

Porquanto, em conformidade com Freire (1987) e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), a prática valorizou o diálogo e a livre expressão para a composição 

da cidadania. Ainda, motivou a autonomia, responsabilidade, participação e concentração dos 

estudantes através das composições, instigando também a reflexão, a imaginação e a 

criatividade.  

Além disso, ela promoveu a interdependência planetária e a planetariedade através 

da reflexão dos alunos acerca da composição do espaço físico escolar e a importância da sua 

manutenção para a comunidade local, compreendendo também a multidimensionalidade que 

compõe um único ambiente; e da fomentação da cooperatividade e do diálogo entre a 

comunidade escolar, promovendo a valorização da escola enquanto meio imprescindível à 

formação humana. 

10) Afroarte com música e tecnologia 

A prática pedagógica, ocorrida em 2018 e 2019, compôs o Projeto Afroarte
83

 

desenvolvido por toda a escola. A professora de informática apresentou aos alunos 

conhecimentos pertinentes à cultura africana através de pesquisas online e vídeos; em seguida, 

dialogaram acerca da importância e influência da cultura africana para a composição da 

cultura brasileira, valorizando-a. Por fim, os alunos ensaiaram músicas com os laptops 

relacionadas ao estudo da cultura africana para compor a Culminância do Afroarte na escola, 

onde se apresentaram para os demais alunos e professoras. 

Sua idealizadora foi a professora do laboratório de informática educativa, que a 

realizou com os 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental e utilizou como recursos pedagógicos 

computadores, televisão e laptops. 
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Projeto desenvolvido a nível municipal que buscou valorizar e promover a conscientização acerca da influência 

da cultura africana no Brasil. 
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A prática pedagógica exaltou a Cidadania Planetária, em conformidade com 

Morin (2000, 2003), Gadotti (2010) e a BNCC (2017), ao promover a interdependência 

planetária e a planetariedade através da reflexão dos alunos acerca da identidade terrena e a 

dependência entre as nações ao estudar a influência da cultura africana na história do Brasil, 

valorizando o multiculturalismo; da motivação à interação cooperativa e dialógica entre os 

alunos; do incentivo ao estabelecimento de relações empáticas e respeitosas frente à 

diversidade cultural e às problemáticas de cada nação através do estudo da importância e das 

características da cultura africana para a formação da cultura brasileira; da conscientização 

ambiental através do estudo das características ambientais e específicas da África; e da 

reflexão acerca da complexidade do planeta, ao motivar a compreensão sobre a influência da 

cultura africana para o Brasil e para o mundo. 

Ademais, a prática incentivou também o desenvolvimento dos valores e direitos 

humanos quando promoveu a reflexão, o diálogo, o respeito mútuo, a ética e a solidariedade 

humana para com o concidadão, verificando sua importância para a composição cultural 

planetária; quando incentivou uma cultura de paz ao refletir acerca dos malefícios causados 

pelas violências geradas contra a população africana; quando promoveu conceitos de 

liberdade e igualdade ao refletir sobre as condições essenciais para o desenvolvimento 

próspero de uma população; e quando possibilitou a livre expressão estudantil através dos 

diálogos desenvolvidos em sala de aula. 

Conforme Brasil (2013) assinala, a escola é um ambiente de “convivência inicial 

do ser humano em formação, bem como uma atmosfera de convivência para os que buscam 

um objetivo em comum, que é a instrução. É muito importante que esse ambiente possa 

formar cidadãos inspirados no respeito ao próximo, na aceitação das diferenças.” (p.44). 

Assim, em consonância com Brasil (2013), a atividade promoveu a reflexão, a 

criticidade e o autoconhecimento dos estudantes mediante o estudo da composição da 

historicidade da cultura brasileira, bem como a imaginação, a concentração, a 

responsabilidade, a criatividade e a participação dos estudantes através das apresentações 

musicais e culturais.  

Projeto Música e Tecnologia na Escola 

O Projeto Música e Tecnologia na Escola foi desenvolvido pela professora do LIE 

em 2015 e encontra-se em atividade todas as sextas feiras com a presença de 20 alunos
84

 (10 

alunos pela manhã e 10 pela tarde) da escola em seu contra turno escolar. 

                                                           
84

A oferta limitada de vagas para os alunos participarem do projeto ocorre devido à limitação física do LIEM, 

que necessitaria de mais espaço e mais equipamentos para receber uma maior quantidade de estudantes. 
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Os alunos do 3º, 4º e 5º ano, mesmo em seu contra turno, chegam pontualmente às 

07h00min e permanecem atentos e alegres até a finalização da atividade, demonstrando a todo 

instante entusiasmo, felicidade e disposição para aprender e realizar as atividades propostas 

pela professora do LIE.  

O projeto também realiza apresentações musicais externas à escola desde o ano de 

2015, tendo realizado sete no ano de 2015, dezenove no ano de 2016, doze no ano de 2017 e 

quinze no ano de 2018. Algumas apresentações se deram em encontros e congressos de 

informática educativa, amostras infantis, reportagens televisivas, premiações educacionais 

estaduais e nacionais, eventos públicos do município de Maracanaú, festas juninas, 

apresentações em associações de bairro, padarias, mercantis, apresentações junto à 

Universidade Federal do Ceará e à sua Orquestra, participação em concursos educacionais, 

dentre outras. Além das apresentações e das páginas nas redes sociais, o projeto é apresentado 

também através de um blog direcionado para as atividades do LIEM e desenvolvido pela 

professora. 

O projeto é uma prática exitosa que vem se expandindo gradativamente mediante 

o engajamento e dedicação da professora (que muitas vezes provém de recursos financeiros 

próprios para o desenvolvimento do projeto), dos alunos e da comunidade escolar. O seu 

progresso é perceptível e documentado pela docente, que relatou com alegria acerca da 

repercussão positiva por entre a comunidade escolar e do interesse do alunato, que 

proporcionaram ao projeto um dia da semana fixo para a sua realização. Ademais, ele usufrui 

de recursos como lousa digital, internet, caixas de som, amplificadores, televisão, livros de 

histórias, tablets, computadores, livros com cifras alfabéticas e, em especial, os laptops XO 

que engendraram o início do projeto.   

Segundo Barbosa; Carvalho (2016) 
85

 estes laptops foram adquiridos pelo LIEM 

da EMEIEF observada em 2015, quando a SME de Maracanaú, intermediada pelo Instituto 

UFC virtual e o NUTEM, recebeu 470 laptops de doação de uma escola estadual. A partir 

desta doação, 13 escolas públicas municipais de ensino fundamental foram beneficiadas, cada 

qual, com 25 unidades de laptops para os seus laboratórios de informática. As autoras 

apontam ainda, que esses laptops foram aparatos tecnológicos disponibilizados para o 

PROJETO UCA e que impulsionaram a ascensão das tecnologias digitais móveis em âmbito 

escolar ao ofertar mobilidade e resistência durante o manuseio.   

                                                                                                                                                                                     
Ademais, os estudantes que adentram no projeto identificam-se com o desenvolvimento das atividades propostas 

e demonstram comprometimento para com a sua realização.  
85

Artigo desenvolvido para o CBIE (2016) e que analisou as contribuições dos laptops XO para o ensino de 

música nesta escola. 
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Ademais, para sua implementação significativa em âmbito escolar, o NUTEM 

apresentou fundamental importância, pois acompanhou o processo desde a doação até a sua 

imersão na escola, formando professores de informática para seu uso pedagógico 

(BARBOSA; CARVALHO, 2016). 

Posteriormente, foi então configurado o Projeto Música e Tecnologia com a 

intenção de aliar a tecnologia à arte musical, fortalecendo a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral dos educandos. Inspirado pelas vivências musicais significativas 

que fizeram parte da infância da professora, o projeto desponta no cenário municipal como 

referência e inspiração para outras escolas.  

Barbosa; Carvalho (2016) destacam que o projeto promove a educação musical 

através das tecnologias móveis, impulsionando a “apropriação tecnológica, inclusão digital e 

formação cidadã.” (p.869) e desvelando-se através do software TAM TAM MINI
86

, que 

permite a execução musical mediante a combinação das notas musicais representadas pelo 

teclado do laptop.  

Para isso, a professora desenvolveu catálogos de músicas
87

 com cifras alfabéticas 

para o teclado, onde os alunos leem as letras (que representam as notas musicais já traduzidas 

pela professora) e as tocam conforme a melodia da música original (BARBOSA; 

CARVALHO, 2016).  

É importante ressaltar que, com o passar dos anos a frente do projeto e do LIE, a 

professora desenvolveu estratégias pedagógicas quanto ao seguimento e propagação do 

Projeto Música e Tecnologia na Escola para além dos laptops, compreendendo sua extensão 

em celulares e tablets e ensinando aos alunos como exercerem os ensaios musicais em seus 

lares.  

Ademais, dentro do projeto os alunos tocam, cantam e também interpretam 

personagens em apresentações teatrais, o que requer deles muita concentração, raciocínio 

lógico, coordenação motora, diálogo e cooperação. Foi observado também durante as visitas, 

que os estudantes aguardam pelo dia do projeto com bastante alegria, interesse e entusiasmo.  

A professora ressalta que essa dedicação dos estudantes pelo projeto é 

contagiante, dado que o projeto conta também com a presença de uma aluna que já não estuda 

mais na escola há dois anos, mas que ainda permanece no projeto por se identificar com as 
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Segundo Barbosa; Carvalho (2016) o software TAM TAM MINI simula o som dos instrumentos musicais a 

partir das teclas do laptop. 
87

A professora estuda as notas musicais das músicas escolhidas, convertendo-as em letras do alfabeto para o uso 

no laptop. Assim, estes catálogos possuem diversas músicas e paródias disponíveis para o ensaio musical dos 

alunos, oportunizando o estudo de temáticas variadas em âmbito escolar. 
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práticas. Esta aluna, por possuir bastante desenvoltura com o aparato tecnológico, auxilia a 

professora durante a tradução das notas músicas para as teclas do laptop e inspira os outros 

alunos. 

É interessante observar também o relato de algumas professoras do ensino 

fundamental da escola que assinalaram que alguns de seus alunos, após a entrada no projeto, 

apresentaram-se mais comprometidos e atenciosos durante as aulas e esse fator auxiliou o 

desenvolvimento de suas aprendizagens. Destarte, o projeto além de contribuir para o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, ao proporcionar a comunhão entre as disciplinas, 

promove a concentração, a interpretação, a solidariedade, o diálogo, o respeito e o 

comprometimento estudantil.  

Durante a visitação ao projeto foi possível observar também que os alunos 

conversam sobre paz, amor, união, harmonia, respeito e amizade; realizam e se interessam 

pela autoavaliação acerca de sua assiduidade, pontualidade, comportamento e 

desenvolvimento junto ao projeto; apresentam determinação em superar suas dificuldades de 

aprendizagem; e possuem acompanhamento constante por parte da professora que, ao fim do 

ano letivo, emite o certificado de participação no projeto. Além disso, é interessante também 

assinalar que o projeto enaltece e valoriza a cultura regional através do estudo dos hinos 

municipal e nacional e das canções de Luiz Gonzaga
88

. 

Vislumbrou-se, assim, o potencial educativo e transformador do projeto, que 

impulsiona o diálogo, a criticidade, o respeito, a reflexão, a tolerância, a amizade, a 

solidariedade, a participação estudantil, dentre outras características que auxiliam o 

desenvolvimento de um cidadão planetário.  

Porquanto, o projeto promove a formação do cidadão planetário quando 

impulsiona os alunos a desenvolverem valores e direitos humanos a partir da fomentação de 

atitudes éticas, de respeito mútuo e de solidariedade; da reflexão e a atuação junto às 

problemáticas sociais da comunidade; da constituição de uma cultura de paz ao combaterem 

atitudes de violência e resolverem conflitos através do diálogo e do respeito; da promoção da 

livre expressão através dos diálogos e vivências compartilhadas em grupo.  

Além disto, o projeto aproxima os estudantes da cultura digital; promove a 

criticidade, a reflexão, a concentração, a imaginação, a criatividade, a autonomia, o 

autoconhecimento, a responsabilidade e a participação através dos ensaios e das apresentações 

culturais; e impulsiona a resiliência mediante a superação de dificuldades de aprendizagem. 
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As crianças demonstraram bastante alegria e interesse em aprender as músicas deste cantor e compositor 

brasileiro que promoveu a cultura musical do nordeste do Brasil. 
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Assim, esta prática está em conformidade com Brasil (2013), que aponta que a educação 

voltada para os direitos humanos deve “preparar os indivíduos para que possam participar da 

formação de uma sociedade mais democrática e mais justa. Essa preparação pode priorizar o 

desenvolvimento da autonomia política e da participação ativa e responsável dos cidadãos em 

sua comunidade.” (p.34). 

O projeto musical, em conformidade com a BNCC (2017), Gadotti (2010) e 

Morin (2000), motiva também a interdependência planetária e a planetariedade ao incentivar a 

reflexão dos alunos sobre a identidade terrena através da valorização e do estudo das 

composições musicais que fazem parte da história da cultura local, regional e planetária; ao 

impulsionar a reflexão estudantil acerca da importância social da música e da complexidade 

pertencente aos estudos e composições musicais; ao conscientizar os estudantes acerca da 

sustentabilidade através do estudo e canto das músicas sobre meio ambiente; ao promover a 

reflexão sobre o ser humano enquanto responsável pela integridade da Terra; e ao desenvolver 

a cooperatividade e o diálogo entre os alunos e a professora durante os momentos de 

convivência. 
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6 CONCLUSÃO  

As consequências planetárias decorrentes da globalização do comércio 

comprometem o equilíbrio do planeta Terra, causando danos irreparáveis ao meio ambiente e 

à vivência da humanidade. Seus avanços, então, tornaram-se uma problemática preponderante 

para o século XXI e para as futuras gerações da humanidade. Dessa forma, compreende-se 

que a educação escolar sob a perspectiva da Cidadania Planetária pode compor e fortalecer 

uma sociedade planetária democrática, consciente ambientalmente e apta às vivências e 

compreensões complexas e incertas.  

Através de seu currículo, a educação ressignifica processos de ensino e 

aprendizagem e edifica a Cidadania Planetária, que se desvela através do desenvolvimento de 

princípios, valores, atitudes voltados para a ética, a sustentabilidade, o reconhecimento da 

identidade da Terra e o desenvolvimento de inter-relações pacíficas, cooperativas, dialógicas e 

justas entre os cidadãos.  

O cidadão planetário promove a transformação social e a sustentabilidade, é, 

portanto, consciente, responsável por suas ações, justo, pacífico, ético, solidário, dialógico, 

reflexivo, cooperativo, autônomo e crítico. Este cidadão surge imerso em uma sociedade 

planetária em rede e move-se velozmente pelos territórios digitais do planeta, assim sua 

formação dar-se sob a confluência de Eras (Planetária - apontada por Edgar Morin - e da 

Informação - apontada por Manuel Castells).  

A presença das TDIC na contemporaneidade é incontestável, pois conectam o 

planeta há cerca de três décadas, movem as interações em tempo real e compõem uma 

renovação cultural mediante a constituição das subjetividades imersas e emersas do 

ciberespaço. Considera-se, assim, que a partir desse compartilhamento cultural na esfera 

digital planetária é possível incentivar valores e saberes pertinentes à formação do cidadão 

planetário. 

Estes vastos territórios digitais percorridos pela humanidade incidem fortemente 

na área educacional, oportunizando o florescimento de novas possibilidades pedagógicas. 

Assim, as tecnologias digitais na educação escolar apresentam-se como recursos importantes 

para a integração social, para o desenvolvimento de aprendizagens contextualizadas, 

reflexivas, dinâmicas e críticas, e para o reestabelecimento de interações colaborativas e 

dialógicas entre docente e discente. Além disso, compreendem uma dinâmica irreversível, 

expandindo o espaço físico escolar para sua atuação no ciberespaço, redispondo o tempo e 

permeando conhecimentos e subjetividades estudantis e docentes. 
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Ademais, o docente integrado a esse processo está em contínuo aprendizado, é 

desenvolto e atuante e, mesmo defronte aos obstáculos pertinentes à profissão, assinala 

esforços para uma ressignificação profissional. Esse redimensionamento da atuação docente 

deve prever uma formação pedagógica para o manuseio das TDIC e uma infraestrutura 

adequada à inserção tecnológica.  

Assinala-se também que as orientações curriculares são fundamentais para a 

integração pedagógica das TDIC em âmbito escolar, além de guiarem e proporcionarem a 

confluência desta inserção tecnológica e o impulso ao desenvolvimento da conscientização 

planetária desde a infância. Portanto, a Cidadania Planetária pode desenvolver-se através do 

potencial formador da educação e da utilização pedagógica das TDIC, sendo imprescindível a 

promoção de práticas pedagógicas que exaltem a postura crítica, autônoma, dialógica e 

reflexiva do estudante, bem como sua confiança e a capacidade de resolver conflitos.  

Nesse intuito e mediante o desenvolvimento do estudo de caso, percebeu-se que o 

estudante na era digital possui um perfil dinâmico, multifacetado, curioso e interessado em 

inovações, argumentador, espontâneo, independente, comunicativo e que se desloca 

facilmente por entre as redes digitais.  

A partir da análise dos dados, foi observado que as crianças utilizam e convivem 

cotidianamente com as TDIC para jogar, estudar, fazer pesquisas escolares e assistir a vídeos 

de suas preferências, denotando, com isso, que elas se apresentam imersas na cultura digital 

que circunda seu cotidiano e que usufruem de seu conjunto de possibilidades.  

Além disto, as crianças apresentaram bastante autonomia, criticidade, reflexão e 

livre expressão durante as movimentações realizadas no ciberespaço e também durante as 

demais atividades escolares ocorridas externamente a ele.  Elas, ainda, denotaram a 

importância da sustentabilidade para a vida em sociedade e para o planeta, ressaltando a 

aprendizagem obtida em rede digital acerca deste conteúdo.  

Foi observado que elas desenvolvem, de forma habitual, interações dialógicas, 

pacíficas, cooperativas, éticas, solidárias e respeitosas com os outros colegas de classe e com 

os demais membros escolares. Ademais, elas enfatizaram a relevância da informática na 

escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, bem como para o 

desenvolvimento humano ao longo da vida.  

Em sequência, verificou-se que a atuação docente e a elaboração autêntica de 

práticas pedagógicas significativas são fortalecidas pelas vivências cotidianas do (a) professor 

(a) com as tecnologias digitais, de modo que estas experiências digitais consolidam a 

administração e a elaboração de renovadas práticas educativas.  
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Ademais, o inspirador e evidente dinamismo, alegria e espontaneidade da 

professora e dos estudantes compõem significativas práticas educativas democráticas, 

contextualizadas e favoráveis à reflexão e atuação social. Evidenciando o estabelecimento de 

uma interação autêntica, respeitosa, dialógica e afetuosa entre os alunos e a professora. 

Destarte, o estudo de caso assinalou a ascensão das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pela docente no decorrer dos anos, que as conduziu, dentre outros objetivos 

pedagógicos, para o desenvolvimento pleno dos estudantes rumo à cidadania. Ressaltou-se 

que o desempenho autêntico, engajado e inovador da professora de informática juntamente ao 

NUTEM, à Base Curricular de Maracanaú e ao Projeto Pedagógico da escola foram 

imprescindíveis para sustentar o desenvolvimento das práticas pedagógicas analisadas, pois 

compreenderam a inserção pedagógica das TDIC nas escolas, o acompanhamento e a 

formação docente para a utilização pedagógica destas tecnologias e a formação do cidadão 

para uma sociedade democrática, apoiando, a partir disso, o desenvolvimento da concepção da 

Cidadania Planetária. 

Destacou-se, em especial, que o NUTEM é essencial para a informatização das 

escolas públicas do município de Maracanaú, visto que apoia o processo de inserção das 

TDIC nos laboratórios de informática e o seu uso pedagógico através das formações 

pedagógicas e da disponibilização de cursos, oficinas e materiais pedagógicos. Além disto, o 

núcleo fornece a manutenção tecnológica nas unidades educacionais e promove o 

compartilhamento das práticas pedagógicas ocorridas nos LIE através dos encontros de 

informática educativa. 

O processo rumo à democracia é amplo e oferta diversos caminhos para o seu 

alcance, no entanto é importante destacar que há princípios e atitudes substanciais para a 

constituição da Cidadania Planetária que foram estipulados através da representação das 

ideias-integrantes. A associação que se teceu entre as ideias-integrantes e os dados coletados 

durante o estudo de caso indicou traços para a compreensão acerca da formação do cidadão 

planetário mediante a utilização pedagógica das TDIC. A pesquisa denotou que as práticas 

pedagógicas que promovem a cultura digital corroboram para a conscientização planetária e 

para a constituição de uma sociedade democrática.  

Ademais, esta associação apontou que as crianças compreendem e buscam 

desenvolver em seu cotidiano traços essenciais para o florescimento da Cidadania Planetária. 

O estudo de caso destacou a relevância da utilização pedagógica das TDIC para o 

desenvolvimento da Cidadania Planetária, visto que as crianças foram motivadas a exercê-la 

através da promoção de conhecimentos e saberes a ela fundamentais como a cultura de paz, a 
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responsabilidade, a criticidade, a sustentabilidade, a solidariedade, a empatia, a cooperação, a 

reflexão acerca da dependência entre povos e nações, a compreensão da incerteza e da 

complexidade, e a problematização de questões locais e planetárias.  

 A partir da pesquisa, avaliou-se que a formação do cidadão planetário está 

desenvolvendo-se na instituição pedagógica mediante o apoio das práticas pedagógicas que 

aliam o estudante à cultura digital e promovem as características próprias deste cidadão 

interconectado com o planeta. O quadro a seguir concentra alguns detalhes da conexão 

estabelecida entre as ideias-integrantes e as práticas pedagógicas observadas, denotando o 

despertar de uma formação para a Cidadania Planetária.  

Quadro 14 – Florescer do cidadão planetário  

FLORESCER DO CIDADÃO PLANETÁRIO NA ESCOLA 

Ideia-integrante Prática pedagógica  

Valores humanos Incentivou os estudantes a desenvolverem atitudes éticas, solidárias, dialógicas, 

respeitosas e responsáveis para com o concidadão; promoveu a reflexão e a atuação 

estudantil junto às problemáticas sociais da comunidade.  

Direitos humanos Motivou a promoção da cultura de paz ao incentivar o respeito, o diálogo e a resolução 

de conflitos; incentivou o pensamento crítico e a liberdade de expressão dos estudantes; 

promoveu a reflexão sobre os direitos humanos fundamentais para a formação de uma 

sociedade democrática.  

Pessoal Motivou a resiliência estudantil frente às adversidades presentes nas interações sociais e 

problemáticas cotidianas; impulsionou a autonomia, o autoconhecimento, concentração, 

imaginação, reflexão, pensamento crítico, participação e a responsabilidade estudantil. 

Interdependência 

planetária 

Motivou a reflexão estudantil acerca da relevância do meio ambiente para a 

sobrevivência da humanidade; incentivou o enfrentamento às incertezas referentes à 

complexidade das problemáticas ambientais; destacou o estudo acerca do 

multiculturalismo e da dependência entre as nações; valorizou a identidade terrena e a 

produção cultural local, regional e planetária. 

Planetariedade Articulou momentos de interação, cooperação e diálogo entre os alunos; instigou a 

sustentabilidade e a conscientização estudantil acerca da sua responsabilidade para com 

o meio ambiental; promoveu a reflexão acerca da complexidade ambiental encontrada 

no planeta Terra e a necessidade da preservação ambiental e do consumo responsável 

para a redução dos danos ambientais; impulsionou o estabelecimento de relações 

empáticas e respeitosas para com a diversidade cultural e as problemáticas de cada 

sujeito e/ou nação.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 Estas práticas pedagógicas promoveram a aproximação dos alunos à cultura 

digital de forma crítica e reflexiva. Analisou-se, portanto, que a formação do cidadão 

planetário pode ser impulsionada através do uso pedagógico das TDIC desde a infância 

mediante a promoção de práticas pedagógicas significativas, contextualizadas e democráticas. 

Assim, currículos flexíveis e que agregam em si inovações auxiliam o desenvolvimento da 

conscientização planetária e apoiam, com isso, a Cidadania Planetária. 

 O potencial pedagógico das TDIC alicerça o processo de resistência social 

imbricado à educação escolar, favorecendo a emancipação do sujeito mediante a 

conscientização dos direitos e deveres que lhe são próprios. Em suma, as práticas pedagógicas 
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que promoveram a cultura digital impulsionaram a edificação da Cidadania Planetária, visto 

que fomentaram o enraizamento do cidadão em seu contexto vivencial planetário e, por 

conseguinte, motivaram a composição de uma sociedade mais sustentável, dialógica e ética.  

Por fim, o estudo obtido mediante esta pesquisa apresentou também extrema 

relevância para o processo formativo da autora, ressignificando a sua atuação enquanto 

docente através da aproximação aos saberes que podem ser integrados e viabilizados mediante 

o currículo escolar em prol de uma sociedade democrática como a legitimação de saberes 

populares, a superação da fragmentação disciplinar através da articulação entre as disciplinas, 

a promoção da sustentabilidade, da ética e da solidariedade, a importância da análise de 

problemáticas planetárias sob perspectiva multidimensional e o impulso às práticas educativas 

democráticas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado por Gabriela Lopes de Sousa para participar da 

pesquisa intitulada “O uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) na formação do cidadão planetário: estudo de caso de um Laboratório 

de Informática Educativa de Maracanaú, CE”.  Você não deve participar contra a sua vontade. 

Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos 

os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

A pesquisa objetiva investigar o desenvolvimento da Cidadania Planetária na 

escola através de práticas pedagógicas permeadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC). Nesse intuito elencamos como lócus da pesquisa o Laboratório de 

Informática Educativa da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

localizada no município de Maracanaú-CE e que destaca-se à nível municipal em relação ao 

desenvolvimento de práticas pedagógicas permeadas pelas TDIC. A coleta de dados se dará a 

partir da identificação das práticas pedagógicas fortalecidas pelo uso pedagógico das 

tecnologias digitais e que possam corroborar para o progresso da Cidadania Planetária. 

A estratégia adotada para a pesquisa exploratória é o estudo de caso, que será 

orientado por meio dos instrumentos de coleta de dados como as entrevistas semiestruturas, os 

questionários, as observações e a análise documental. Pretendemos coletar estas informações 

no Laboratório de Informática Educativa de uma Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em um prazo de um mês.  

A pesquisa não oferece riscos ou desconfortos físicos à saúde dos participantes, no 

entanto caso surja algum desconforto ou constrangimento para o entrevistado durante o 

compartilhamento das informações pessoais ou confidenciais, este não terá obrigação de 

responder ou dar qualquer informação.  

Destacamos que a qualquer instante o participante poderá ter acesso a informações 

referentes à pesquisa, pelos telefones/endereço dos pesquisadores, bem como poderá recusar a 

continuar participando da pesquisa e/ou retirar o seu consentimento. Além disso, garantimos o 

sigilo quanto à identidade dos participantes e quanto às informações obtidas por eles, não 

permitindo assim, a identificação da sua pessoa.  

Ressaltamos que os entrevistados não irão receber nenhum pagamento por 

participar da pesquisa e que a divulgação das informações coletadas apenas será feita entre os 
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profissionais estudiosos do assunto. Por fim, declaro o compromisso da pesquisadora em 

utilizar os dados e/ou material coletado somente para esta pesquisa. 

Responsável pela pesquisa: 

Nome: Gabriela Lopes de Sousa        

Instituição: Universidade Federal do Ceará - Mestrado em Educação Brasileira 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

O abaixo assinado _________________________, RG:____________, declara 

que é de livre e espontânea vontade que está como participante da pesquisa intitulada “O uso 

pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na formação do 

cidadão planetário: estudo de caso de um Laboratório de Informática Educativa de 

Maracanaú, CE”.  Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do participante da pesquisa              Data   Assinatura 

 

Nome da pesquisadora principal   Data   Assinatura 
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APÊNDICE B - TCLE AOS RESPONSÁVEIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) AOS RESPONSÁVEIS 

O menor de idade pelo qual o (a) senhor (a) é responsável está sendo convidado 

por Gabriela Lopes de Sousa para participar da pesquisa intitulada “O uso pedagógico das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na formação do cidadão 

planetário: estudo de caso de um Laboratório de Informática Educativa de Maracanaú, CE”. 

Caso autorize a participação do menor de idade pelo qual o (a) senhor (a) é responsável, leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

A pesquisa objetiva investigar o desenvolvimento da Cidadania Planetária na 

escola através de práticas pedagógicas permeadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC). Nesse intuito elencamos como lócus da pesquisa o Laboratório de 

Informática Educativa de uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

localizada no município de Maracanaú-CE e que destaca-se à nível municipal em relação ao 

desenvolvimento de práticas pedagógicas permeadas pelas TDIC. A coleta de dados se dará a 

partir da identificação das práticas pedagógicas fortalecidas pelo uso pedagógico das 

tecnologias digitais e que possam corroborar para o progresso da Cidadania Planetária. 

A estratégia adotada para a pesquisa exploratória é o estudo de caso, que será 

orientado por meio dos instrumentos de coleta de dados como as entrevistas semiestruturas, os 

questionários, as observações e a análise documental. Pretendemos coletar estas informações 

no Laboratório de Informática Educativa de uma Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em um prazo de um mês. 

A participação do menor de idade não é obrigatória e, a qualquer momento, ele 

poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. 

A pesquisa não oferece riscos ou desconfortos físicos à saúde dos participantes, no 

entanto caso surja algum desconforto ou constrangimento para o entrevistado durante o 

compartilhamento das informações pessoais ou confidenciais, este não terá obrigação de 

responder ou dar qualquer informação.  

Destacamos que a qualquer instante o participante poderá ter acesso a informações 

referentes à pesquisa, pelos telefones/endereço dos pesquisadores. Além disso, garantimos o 

sigilo quanto à identidade dos participantes e quanto às informações obtidas por eles, não 

permitindo assim, a identificação da sua pessoa.  
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O (A) senhor (a) e o menor de idade pelo qual é responsável não receberão 

remuneração pela participação. Ressaltamos que a divulgação das informações coletadas 

apenas será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. Por fim, declaro o compromisso 

da pesquisadora em utilizar os dados e/ou material coletado somente para esta pesquisa. 

Responsável pela pesquisa: 

Nome: Gabriela Lopes de Sousa        

Instituição: Universidade Federal do Ceará - Mestrado em Educação Brasileira 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

Eu,__________________________________________ declaro que é de livre e 

espontânea vontade que aceito que o menor de 

idade_________________________________________ sob minha responsabilidade participe 

da pesquisa intitulada “O uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) na formação do cidadão planetário: estudo de caso de um Laboratório 

de Informática Educativa de Maracanaú, CE”. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura entendi os objetivos, riscos e 

benefícios da participação do menor de idade pelo qual sou responsável. Tive a oportunidade 

de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações 

que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via 

assinada deste termo. 

 Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do responsável pelo menor de idade                    Data  Assinatura 

 

Nome do menor de idade participante da pesquisa       Data  Assinatura 

 

Nome da pesquisadora principal                    Data  Assinatura  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO - PROFESSORA DO LIE 

QUESTIONÁRIO - PROFESSORA DO LIE 

Perfil da entrevistada 

1. Formação acadêmica (curso, ano de formação, pós-graduação). 

2. Tempo de experiência profissional na educação básica. 

3. Tempo de exercício no LIEM. 

Educação, Cidadania Planetária e TDIC 

4. No exercício de sua função, existe algum teórico ou teoria que inspire suas 

práticas pedagógicas? Comente. 

5. Na sua concepção, o que é Cidadania Planetária?  

6. Na sua concepção, o que é ser um cidadão planetário? 

7. Qual relação você, pessoalmente, estabelece com as tecnologias digitais? Você as 

utiliza com que frequência? Comente. 

8. Na sua formação acadêmica, você teve experiências permeadas pelas tecnologias 

digitais? Comente. 

9. Você se sente preparada profissionalmente para atuar utilizando as tecnologias 

digitais? Comente. 

10. Qual o seu posicionamento acerca da utilização das tecnologias digitais dentro do 

processo de ensino e aprendizagem? 

11. Você percebe alguma influência exercida pelo uso das tecnologias digitais no 

perfil dos estudantes contemporâneos? 

12. Que importância você atribui à utilização das tecnologias digitais em nossa 

sociedade? 

13. Você pode descrever de que forma sua trajetória profissional o levou a trabalhar 

com tecnologias digitais?  

14. Você costuma participar de eventos, palestras e cursos relacionados às tecnologias 

digitais? Se sim, com qual frequência? 

15. O que motiva você a trabalhar com tecnologias digitais e educação? 

16. Quais benefícios você encontra ao trabalhar com TDIC? 

17. Quais desafios você encontra ao trabalhar com TDIC? 

18. São estabelecidas ações de articulação com os professores do ensino fundamental? 

Se sim, como ocorrem essas articulações? 
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Identificação das práticas pedagógicas 

Orientações para a informante: 

 O critério para a seleção das práticas pedagógicas desenvolvidas no LIE é a 

correlação entre os conteúdos e os objetivos principais de aprendizagem e a 

concepção da Cidadania Planetária. Além disso, a prática deve ter apresentado 

repercussão positiva entre a comunidade escolar.  

 A pesquisadora irá relatar e explicar para a informante as principais características 

das ideias-integrantes pertinentes ao desenvolvimento da Cidadania Planetária. 

 

19. Nestes últimos anos de exercício no LIE, você elencaria alguma(s) prática(s) 

pedagógica(s) que faça referência ao desenvolvimento da Cidadania Planetária?  

Se sim, qual? 

Descrição da prática pedagógica 

20. Você pode descrever brevemente a prática pedagógica que você indicou, 

apontando quais conteúdos e objetivos foram desenvolvidos?  

21. Em qual data ocorreu esta prática pedagógica? Com qual turma foi desenvolvida? 

22. Quem foi o idealizador (a) da prática? Mais alguém participou da construção desta 

prática? 

23. Você teria algum material (plano de aula, fotografia, anotações, registro em áudio 

ou vídeo) para disponibilizar para a pesquisa que faça referência a esta atividade?  
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APÊNDICE D - FOTOS 

Figura 8 - Sala de informática - 1 

 
Fonte: acervo da autora (2019). 

Figura 9 - Sala de informática - 2 

 
Fonte: acervo pessoal da professora de informática (2018). 

    Figura 10 - Oficina Scratch - Meio Ambiente – 2 

 
Fonte: acervo da autora (2019). 

Figura 11 - Projeto interdisciplinar– Apresentação no teatro 

 
As faixas nas cabeças das crianças e as placas em suas mãos compõem a frase “Preserve a natureza”.  

Fonte: acervo da professora de informática (2018).  
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Figura 12 - Projeto interdisciplinar– Livro digital 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Figura 13 - Oficina de jornal 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2015). 

Figura 14 -  Afroarte 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Figura 15 - Sonorizando histórias do PAIC– 1 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 
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Figura 16 - Sonorizando histórias do PAIC– 2 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Projeto Música e Tecnologia  

Figura 17 - Catálogo de músicas 

 
Fonte: acervo da autora (2019). 

Figura 18 - Semana da Criança 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Figura 19 - Atividades cívicas 

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 
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Figura 20 - Festas juninas  

 
Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Figura 21 - Eventos científicos – 1 

 
Participação no congresso Ctrl+e - 2018.  

Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Figura 22 - Eventos científicos – 2 

  
Participação no Congresso Brasileiro de Informática na Educação(CBIE)  – 2018. 

Fonte: acervo da professora de informática (2018). 

Figura 23 - O Projeto e a Orquestra Universitária 

 
 Fonte: acervo da professora de informática (2016). 


