
  

IV COLÓQUIO ABRINDO TRILHAS PARA OS SABERES
      “CURRÍCULO, AVALIAÇÃO E AÇÃO PEDAGÓGICA: 
UMA INTERAÇÃO DIALÓGICA ENTRE A ESCOLA E A 

VIDA”Secretaria da Secretaria da 
EducaçãoEducação

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA A LUZ DA 

INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO COLÉGIO ESTADUAL CELSO ARAÚJO

Autor: Francisco Pereira Silvério

17ª CREDE / ICÓ - CEARÁ



  

TEMA

Este artigo visa apresentar uma reflexão acerca de 
uma questão do âmbito da gestão escolar inerente à 
vertente pedagógica – CURRÍCULO.



  

JUSTIFICATIVA

Os efeitos da globalização, nas últimas 
décadas, têm imprimido significantes 
transformações nas relações interpessoais e 
sociais possibilitadas pelos avanços nas áreas 
das ciências e tecnologia. Nesse prisma, tais 
avanços corroboram para o progresso e o 
desenvolvimento de setores como a economia, o 
social, a política, a comunicação, as artes e por 
sua vez a educação;



  

JUSTIFICATIVA

O surgimento de novas tecnologias no âmbito 
escolar faz emergir nos educadores reflexões 
inerentes aos aspectos metodológicos, didático-
pedagógicos que estão ligados diretamente ao 
processo de ensino-aprendizagem; 



  

JUSTIFICATIVA

A construção dos conhecimentos a partir do 
grande volume de informações veiculadas nesse 
novo contexto à luz dos variados recursos 
midiáticos vem sensibilizando os docentes, no que 
diz respeito à seletividade e apropriação de forma 
pedagógica desses recursos tecnológicos no fazer 
pedagógico.



  

OBJETIVOS

Propor um currículo flexível, dinâmico, desafiador, que 
na sua essência venha sobrepor em qualidade, desafios e 
possibilidades o ultrapassado currículo vigente, sem 
conexão com as exigências e demandas da sociedade 
contemporânea da comunicação e da informação. 

Construir um currículo que integre e propicie a 
aprendizagem de nossos alunos em todos os segmentos 
de suas vidas.



  

A QUESTÃO DE VIVÊNCIA 

Quais os desafios e possibilidades da adoção de um 
currículo multifacetado cujo propósito integre o uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação no 
processo educativo?



  

OS AUTORES CONSULTADOS E SUAS IDEIAS

Autores, que de partida, trazem a concepção de currículo 
e suas implicações no contexto globalizado quais sejam: 

Paraskeva que defende a visão de currículo sob o viés 
do multiculturalismo;

Leite que preocupa-se com a postura do educador que 
viabilize uma educação crítico-participativa também 
defendida por Paulo Freire;



  

OS AUTORES CONSULTADOS E SUAS IDEIAS

Candau que focaliza o currículo considerando as 
relações entre os sujeitos e seu meio na construção 
dos  saberes; 

Ferrari ilustra os conceitos básicos de mídias, 
tecnologia, hipermídia e hipertexto; 



  

OS AUTORES CONSULTADOS E SUAS IDEIAS

Almeida: fomenta a formação continuada de professores 
reflexivos, com e para o uso do computador na prática 
pedagógica segundo uma abordagem construcionista;

Moran: abordagem pedagógica da apropriação das 
ferramentas tecnológicas e as dificuldades dos educadores 
ao longo processo educativo de implementar ações com o 
uso desses recursos; 



  

OS AUTORES CONSULTADOS E SUAS IDEIAS

Kuin: inovações no ambiente educativo podem 
decorrer da articulação entre ideias e recursos 
existentes e que ao serem integradas tais 
ferramentas convergem a médio e a longo prazo a 
novos modos de pensar, agir, comunicar, ensinar e 
aprender; 

Paro e Gadotti: teorizam em torno da visão de 
gestão democrática.



  

VISÃO DE CURRÍCULO NA SOCIEDADE GLOBALIZADA

A realidade no âmbito escolar indiscutivelmente mudou 
bastante nas últimas décadas, dessa forma novas 
demandas e desafios incitam que gestores e 
educadores também sigam e acompanhem essas 
mudanças. 

Ensino fragmentado x Ensino por competências.

Contexto intra e extra escolar se complementam.



  

CURRÍCULO: PARADIGMAS

Neste contexto deparamo-nos com o dilema:

Paradigma tradicional: ensino fragmentado, 
dissociado da realidade;

Paradigma contemporâneo: missão de 
preparar educandos com habilidades e 
competências condizentes com a forte 
concorrência no processo de economia da 
sociedade globalizada. 



  

CONCEITO CURRÍCULO

Não faz sentido concebê-lo apenas como o 
conjunto dos conteúdos a ensinar e a fazer 
aprender. 

A adoção dessa concepção pressupõe uma escola 
que tem por premissa de unicamente instruir, ou 
seja, uma escola que concebe o ato educativo 
limitado à transmissão de um saber pronto e 
acabado, revestido de uma verdade universal. 



  

CONCEITO CURRÍCULO

O currículo abarca, além desses conteúdos, uma 
gama de atividades desenvolvidas fora do contexto 
das disciplinas, assim os alunos têm a oportunidade 
de experienciar novas vivências que decorrem da 
organização escolar e do tipo de procedimentos 
seguidos no desenvolvimento da ação educativa.



  

CURRÍCULO

Paraskeva (2007) na sua obra Currículo e 
Multiculturalismo acena aos educadores para a 
abertura de um caminho no qual a leitura mais crítica 
da realidade educativa e das suas implicações 
sociais esteja focada à seleção do que se ensina; por 
que se ensina e ter consciência das consequências 
de tal atuação.



  

CURRÍCULO

Uma instituição “curricularmente inteligente” como teoriza 
(Leite, C., 2000b), os seus membros aprendem individual 
e coletivamente. Uma escola nesses moldes não se limita, 
pois, “a administrar e a distribuir conhecimentos, na 
acepção de um pensamento linear e convergente, objetiva 
a promover práticas onde se desenvolvem a criatividade e 
competências de ordem cognitiva, afetiva e social.”



  

CURRÍCULO

Conforme teoriza CANDAU (1996), nesse embate 
de interesses, ideologias e filosofias se constroem 
novos saberes e reconstroem-se a partir dos 
saberes produzidos. Isto posto, entendemos que o 
currículo, como componente significativo, deve ser 
concebido e implementado a partir das demandas 
concretas que a realidade de cada escola pressupõe 
como desafios e necessidades da região na qual a 
escola está inserida.



  

CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM

O entendimento dessas concepções constitui-se de 
grande importância para fundamentar a prática 
pedagógica do professor, ou seja, são informações 
basilares que lhes darão condições para uma tomada 
de posição consciente na hora de avaliar e escolher 
um objeto educacional na era do conhecimento e da 
expansão tecnológica.



  

CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM

RACIONALISTA
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INSERÇÃO DAS MÍDIAS NA ESCOLA

Concebendo uma educação na qual as 
tecnologias digitais possam efetivamente estar 
presentes, implica dizer que ela deve se despir 
do caráter linear e hierárquico preponderante no 
paradigma tradicional. Assim, a apropriação de 
novas tecnologias não é recomendável para 
repetir velhas práticas educacionais nas quais o 
aluno permanecerá o depositário de conteúdos 
prontos e acabados. 



  

TECNOLOGIAS

O domínio pedagógico das tecnologias é complexo e 
demorado. Os educadores costumam começar 
utilizando-as para melhorar o desempenho dentro 
dos padrões existentes. Mais tarde animam-se a 
realizar algumas mudanças pontuais e, só depois de 
alguns anos, é que educadores e instituições são 
capazes de propor inovações, mudanças mais 
profundas em relação ao que vinham fazendo até 
então. (MORAN: 2007)



  

TECNOLOGIAS

Observa-se no diagrama a representação gráfica 
da estreita relação entre os conceitos de hipertexto 
e multimídia que convergem na ideia de hipermídia 
defendida por Ferrari (2007).

Figura 1 - Sistema Hipermídia



  

TECNOLOGIAS

Interfaces das tecnologias da web 2.0, a saber: 



  

GESTÃO DEMOCRÁTICA

É a forma de gerir uma instituição de maneira que 
possibilite a participação, transparência e 
democracia. Neste sentido, é válido destacar os 
princípios norteadores de uma gestão pautada na 
democracia, tais como: descentralização 
administrativa, participação e transparência 
(PARO, 2000).



  

RESULTADOS

Responderam ao questionário um quantitativo de 
28 (vinte e oito) professores, abarcando as três 
grandes áreas do conhecimento.



  

RESULTADOS



  

RESULTADOS



  

RESULTADOS



  

RESULTADOS



  

RESULTADOS



  

RESULTADOS



  

METAS E AÇÕES DO PAE

 META AÇÃO

1. Preparar os docentes para a construção do 
conhecimento tendo como suporte os Conteúdos 
Educacionais Digitais;

Capacitação profissional dos docentes sob o prisma da inserção 
dos recursos tecnológicos no tocante a uma proposta curricular 
inovadora; (Núcleo Gestor, CREDE e SEDUC)

2. Dominar os conteúdos básicos programáticos; Conscientizar os docentes da importância da construção de um 
currículo multifacetado, cuja visão interdisciplinar perpasse as 
barreiras de sua disciplina; (Coordenador Escolar, PCAs)
Estudo detalhado dos temas transversais, oportunizando as 
reflexões de todos os atores envolvidos no processo; (PCAs e 
professores regentes de sala)
Execução de Projetos a partir do apoio dos ambientes 
educativos: Laboratório de Informática, Laboratório de 
Ciências e Centro de Multimeios. (Professores Coordenadores) 
Avaliar e controlar a qualidade do ensino-aprendizagem; 
(Núcleo Gestor)

3. Conscientização sobre a importância do estudo para o 
crescimento pessoal e auto-realização profissional;

Palestras dirigidas aos alunos para que os mesmos possam, 
através de informações atuais, sentirem-se estimulados a 
frequentar as aulas, percebendo que os conhecimentos 
adquiridos na Escola serão necessários para que possam 
enfrentar os céleres avanços e desafios da sociedade globalizada; 
(Núcleo Gestor e professores)
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