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Resumo 
Este artigo busca mostrar o fenômeno das redes sociais como uma possibilidade de aprendizado no 
currículo e nas construções identitárias. Este tema partiu de pesquisa que foi realizada com um 
grupo de trinta e cinco professoras e coordenadoras da Educação Infantil, atuantes na Rede Pública 
Municipal de Joinville/SC. Durante o ano de 2010 e 2011 foi desenvolvido formação continuada 
(PATRI) com esse grupo, destacando as novas relações da sociedade pós-moderna e a influência 
midiática, nas quais os meios tecnológicos permeiam as relações pessoais, profissionais e 
econômicas. Na sociedade contemporânea, a tecnologia da internet e da Web 2.0 trouxeram 
benefícios para a educação e a cultura como instrumento de socialização, interação, aprendizagem 
e construção colaborativa do conhecimento, comunicação e compartilhamento, abolindo as 
barreiras de tempo e distância dos saberes e do conhecimento.  
Palavras-chave: Currículo; Cultura Midiática; Formação de Professores 
 
 

Abstract 
This article seeks to demonstrate the phenomenon of social networking as an opportunity for 
learning in the curriculum and in identity constructions. This theme came from the research that 
was conducted with a group of thirty-five teachers and coordinators of early childhood education 
which work in the municipal public schools in Joinville/SC. During 2010 and 2011, a Continuing 
Education Project (PATRI) was developed with this group, highlighting the new relations of post-
modern society and media influence, in which the technological means permeate personal, 
professional and economical relationships. In the contemporary society, the internet technology 
and Web 2.0 have brought benefits to education and culture, presenting tools for socialization, 
interaction, learning and collaborative knowledge building, communication and sharing, 
abolishing the barriers of time and distance of learning and knowledge. 
Keywords: Curriculum; Media Culture; Teacher Education 

  



 
As Redes Sociais como possibilidade de aprendizado no currículo... 

 

 
21 

Introdução 
 

Este artigo apresenta parte da pesquisa: Blog, identidade e formação continuada em 
Educação Infantil em Joinville/SC, que foi desenvolvida no Mestrado em Patrimônio 
Cultural e Sociedade em parceria com o projeto de Extensão: “PATRI - Patrimônio 
Cultural, formação e construção de identidades”. Desta forma, nos ateremos às questões 
teóricas que deram consistência à pesquisa e também à criação e uso de um blog como 
ferramenta no processo da formação continuada do Projeto PATRI. Foi criado o blog 
“Identidades”, que teve como função ser um veículo propagador da cultura online, 
facilitador de trocas de aprendizagens e meio de compartilhamento de informação, 
socialização e formação de identidades no contexto da infância e das professoras e 
coordenadoras da Educação Infantil. 

O interesse da pesquisa foi centrado nas seguintes questões: 
− É possível utilizar as redes sociais no contexto da educação infantil como forma de 

construção de saberes, conhecimentos e identidades?  
− Os/As professores/as e coordenadores/as da Educação Infantil do ensino público 

municipal de Joinville apropriam-se das redes sociais nesse viés? 
 
No intuito de refletir sobre essas questões, organizamos formação continuada, 

priorizando experiências, discussões e aprofundamento teórico sobre conteúdos referentes 
às redes sociais no currículo, às construções identitárias a partir das novas tecnologias e às 
influências na educação da infância. 
 
 
Desenvolvendo o pensamento 
 

A influência das culturas midiáticas no mundo globalizado impõe novas realidades na 
forma como a comunicação acontece. Nesse contexto, percebe-se que os indivíduos da 
geração digital utilizam novas formas de comunicação em relação às gerações anteriores (e-
mails, chats, blogs, redes sociais) e com isso, vem sendo construída outra noção de 
individualidade e relações sociais, trazendo questionamentos sobre as implicações que isso 
está provocando na sociedade atual e futura. Observa-se que o ser humano passa por um 
período de transitoriedade, tendo em vista as mudanças nas áreas da tecnologia da 
informação e da comunicação, desde a informatização de dados, a atividades do cotidiano 
como:  

compras, indústria do entretenimento, jogos virtuais, internet, ensino a distância etc. 
Helsper (2009) cita que, pela primeira vez, crianças e adolescentes fazem parte de uma 
nova geração, a dos nativos digitais. Estas crianças estão à frente de pais e professores no 
que diz respeito à tecnologia dominante, que predomina em todos os campos da sociedade. 
Além disso, a escola não se apresenta mais como a principal fonte de informação, 
atualização e socialização. Na internet, os jovens encontram informação, agilidade, rapidez, 
sem as barreiras geográficas e temporais que encontravam antes. As crianças e adolescentes 
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usam o computador como forma de entretenimento, aprendizagem e comunicação. Prensky 
(2001), ao se referir, às crianças e adolescentes e suas relações nos meios digitais, defende 
uma nova perspectiva sobre o processo de ensino e aprendizagem, na qual acredita na 
tecnologia como forte motivador para a aprendizagem dos alunos. Segundo o autor, os 
jovens experienciam a vida e a educação de forma diferente da geração passada. 

A sociedade contemporânea possibilita novas formas comunicacionais e, sobretudo, 
novos processos discursivos de construção de identidades, e com isso, provocando novas 
formas de transformações sociais, principalmente quanto à socialização e aos reflexos 
dessas transformações na cultura midiática. As sociedades atuais são caracterizadas pela 
mudança rápida e constante, processo esse conhecido como globalização. Segundo Hall 
(2006, p.14), as sociedades modernas são, por definição, sociedades de mudança constante, 
rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades ”tradicionais” e as 
“modernas”. 

Giddens (1990, p.6), apud Hall (2006), cita o ritmo e o alcance da mudança – “à 
medida que as áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas com as outras, 
ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície da terra”- e a natureza 
das instituições modernas. 

Diante desse quadro, tornou-se importante, que também profissionais da educação e da 
cultura se utilizem de estratégias pedagógicas, a fim de mudar uma situação de dominação 
do sistema midiático, intensificando a função cultural e educativa.  

Ressaltou-se então, a importância de fazer uma conexão entre as áreas do contexto 
educacional formal e da cultura midiática, especificamente, o Blog, partindo de um grupo 
de 35 professoras e coordenadoras de Educação Infantil, no qual puderam compartilhar 
aprendizagens e experiências, suas e das crianças, tendo como foco ações que envolvem 
atividades culturais. 
 
 
As novas relações na sociedade pós-moderna 
 

A sociedade industrial e o modernismo trouxeram mudanças impactantes para a 
sociedade mundial nas áreas política, econômica, científica e tecnológica, influenciando 
também as artes, a cultura e as relações sociais. Em processo de transformações, vivemos 
hoje o que chamamos de pós-modernidade. Westphal (2004) diz que na verdade, não 
sabemos exatamente o que é pós-modernidade, entretanto, existem alguns referenciais que 
nos permitem caracterizar o período pós-moderno, tal como o pressuposto de que a 
arquitetura e a arte foram os veículos propagadores dessas ideias.  

Westphal vai além em suas considerações e fixa sua análise nos avanços científicos das 
últimas duas décadas, tendo o programa da Bauhaus como pano de fundo. Assim, podemos 
dizer que o pós-modernismo trata-se de um movimento cultural, filosófico e científico 
amplo. Parte da tese de que a arquitetura e o design são fundamentais para entender a 
relação entre modernidade e pós-modernidade.  

Observamos que, com a revolução industrial, vieram os avanços tecnológicos, e, nos 
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últimos 30 anos estas mudanças provocaram a globalização e o aumento do 
desenvolvimento científico-tecnológico. Neste processo, surge a informática, a 
bioengenharia, a nanotecnologia e a tecnologia da comunicação, que permearam as relações 
pessoais e econômicas.  

A revolução tecnológica e a globalização atingiram todos os países e mercados, 
levando os países do chamado Terceiro Mundo a um intenso processo de transformação, 
tanto nos aspectos econômicos quanto nos culturais. Estes foram também amplificados pelo 
comércio, desnacionalização das empresas e abertura financeira. Estas sociedades foram 
influenciadas pelo modelo americano de consumo e pela invasão de novas tradições. Nunes 
(2000, p.272) coloca que 

 
[...] as sociedades nacionais transformam-se em globais, o multiculturalismo 
ocupa o lugar da cultura única e a nacionalidade apresenta tendências a 
desaparecer tal e qual se deu com culturas pré-colombianas que permanecem em 
alguns casos como folclore de algo que foi dominante.  
 

Assim, cada país perde um pouco de sua identidade cultural tradicional e dá lugar a 
outra cultura dominante. Segundo Efland (2005, p.175), “enquanto tentam transformar suas 
economias copiando práticas econômicas e educativas ocidentais, diferentes nações do 
Terceiro Mundo também se preocupam com o impacto da cultura ocidental, especialmente 
da cultura pop”. O mesmo autor diz que (2005, p. 175) 

 
[...] o que está se espalhando no mundo industrial não é uma cultura apenas 
ocidental, porém uma nova e hegemônica cultura do povo, que se difunde por 
meio do marketing de massas e das estratégias tecnológicas de comunicação.  
 

Pillotto e Meira (2010, p.88), concordando com Edgar Morin na definição do conceito 
de comunicação social, observam que “na sociedade há excesso de informação, 
insuficiência e carência de conhecimento”. A comunicação humana não depende só de 
relacionar informação a conhecimento, mas também da compreensão do processo. Diante 
destas questões, nos perguntamos: estarão as relações humanas sendo afetadas com a 
intensidade das novas formas de comunicação?  

Autores como Westphal (2004), a partir das reflexões de Hans Jonas, aponta que a 
tecnologia é uma necessidade inventiva do ser humano e que os processos criativos dos 
sujeitos impulsionam a sociedade na continuação do aprimoramento e conquistas técnicas, 
científicas, sociais e políticas. Isso leva à ampliação de possibilidades tecnológicas, 
educacionais e culturais, mas, que também tem seu preço, pois, nem tudo que é 
tecnologicamente possível é eticamente sustentável.  

Nesta nova sociedade, como afirma Pillotto e Meira (2010, p.85) 
 
[...] o shopping center e a experiência de consumo de massa se tornaram 
referentes privilegiados de artifícios de simulação e da invenção de um espaço 
para a fantasia. Consumir agora é sinônimo de atividade escapista e agradável. A 
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relação dos homens e mulheres com as máquinas os/as isolam do aspecto 
humano.  
 

Neste viés, é possível perceber que a comunicação entre as pessoas foi substituída do 
vis-à-vis para a virtualidade da internet e sites de relacionamento. Ampliaram-se os 
contatos, mas as relações, muitas vezes são superficiais. A internet tem suas vantagens 
devido a diversas formas de contato (e-mail, mensagens de texto on-line, uso de imagem e 
som on-line), mas não substitui o contato físico, visual, auditivo, enfim, o contato dos 
sentidos entre os seres humanos. 

Por outro lado, podemos dizer que a internet e suas redes sociais estão fazendo um 
grande trabalho de interação entre as pessoas. Crianças e jovens chegam a suas casas, ligam 
seus computadores para começar, continuar ou terminar uma conversa com amigos ou 
amigas. Segundo Tapscott (1998, p.56) 

 
[...] com o advento da Web, milhões de crianças ao redor do mundo estão 
rotineiramente reunindo-se online para conversar, às vezes para discutir um 
interesse comum, como esportes ou violão, mas frequentemente sem propósito 
específico senão estarem juntos e interagirem com crianças de sua idade. Ao 
invés de estarem brincando no playground, loja de variedades ou indo para casa 
assistir TV, mais e mais crianças estão conectando-se ao computador e 
conversando com crianças do outro lado do mundo ou mesmo tão perto quanto 
seu vizinho. 
 

Esta nova forma de relacionamento está levando a novas atitudes no processo de 
aprendizagem e socialização, em que o virtual pode trazer benefícios, uma vez unido ao 
presencial. Ambos, virtual e presencial fazem parte da construção de novas identidades no 
processo de aprendizagem e socialização na sociedade contemporânea. 
 
 
A mídia e o advento da internet 
 

A tecnologia trouxe novos padrões culturais, novas formas de relacionamento e 
entretenimento. É um fenômeno social que está intensamente ligado à origem do indivíduo 
e vem instaurar sistemas que o ajudam a ter maiores possibilidades de organização, 
segurança e melhorias em seu ambiente. 

Castells (1999) comenta sobre o surgimento da internet, dizendo que ela originou-se de 
um esquema ousado, imaginado na década de 1960, no contexto da guerra-fria, ‘pelos 
guerreiros tecnológicos’ da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos. Segundo o autor, o surgimento da sociedade em rede traz à 
tona novas formas de comunicação e, sobretudo, novos processos discursivos de construção 
de identidades, induzindo a novas transformações sociais, principalmente quanto à 
socialização e aos reflexos dessas transformações na cultura midiática como um todo. Para 
Castells (1999, p. 27), “isso ocorre porque a sociedade em rede está fundamentada na 
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disjunção sistêmica entre o local e o global para a maioria dos indivíduos e grupos sociais”. 
O avanço das tecnologias e o advento da internet e das redes sociais revolucionaram a 

forma de comunicação, a exemplo do Orkut, Facebook, Twitter, Blogs, entre outros meios, 
que permitem a socialização de informações e conhecimentos por meio da internet. Além 
disso, esses meios de comunicação exercem hoje uma função pedagógica indiscutível na 
educação de adultos e de crianças. Desde a mais tenra idade, os apelos de marketing e 
propaganda na TV, jogos e internet, todos meios de caráter hedonista e consumista, estão 
construindo uma geração socializada pela cultura midiática. 

Mesmo fora desses meios, as mídias já estão presentes nas vidas das crianças muito 
antes delas terem contato formal com a escola. Antes de aprenderem a ler e escrever, elas já 
são capazes de reconhecer e identificar ícones do consumo de massa, que vão formando as 
relações identitárias com o mundo.  

Segundo Smith (2009), quando o usuário entra em sites de relacionamento, como 
Orkut, Facebook, entre outros, ou em um fórum de um Blog, mesmo sem ter consciência 
disso, já estabelece interações com os membros presentes naquelas redes, sejam esses 
membros conhecidos ou desconhecidos.  

O indivíduo, na busca por satisfazer suas necessidades, vem, desde a pré-história, 
criando e aperfeiçoando métodos inteligentes de trabalho para sobreviver diante das 
dificuldades que a natureza lhe impõe. O advento da internet é a evolução de uma ampla 
gama de ações em busca de satisfazer essas necessidades ao longo da história.  

A internet e as mídias digitais são meios que permitem às pessoas estar conectadas, 
comunicar-se em tempo real, manter-se informadas e atualizadas, mas é a ferramenta da 
WEB 2.0 (1), plataforma que apresenta-se brevemente, abaixo, que fornece um novo 
ambiente de interação que inclui comunicação, onde vivências serão tratadas coletivamente 
neste projeto. 
 
 
Web 2.0 e educação online 
 

A Web 2.0 é um termo utilizado para descrever a segunda geração da internet (world 
wide web), em que é reforçado o conceito de troca de informações e colaboração dos 
usuários da internet com sites e serviços virtuais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011, web). 

Neste ambiente, a internet surge como possibilidade de melhorar o processo de ensino 
e aprendizagem vigentes. Segundo Dias e Leite (2010, p.32), “assim como a energia 
elétrica reconfigurou a vida das cidades a ponto de pensarmos ser inconcebível viver sem 
ela, o computador e a internet reconfiguram hoje, a sociedade como um todo”. 

Neste contexto, é inegável a possibilidade de se aprender nos meios midiáticos. 
Silveira (2001, p.29) in Dias e Leite, afirma que 

 
[...] a aprendizagem é um processo permanente e personalizado; a 
aprendizagem em rede é cooperativa; ao interagir, obtendo e gerando 
hipertextos, se está praticando e desenvolvendo uma inteligência coletiva; 
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é fundamental reconhecer, enaltecer e disseminar pela rede os saberes 
desenvolvidos pela comunidade; cada cidadã e cidadão devem buscar 
desenvolver na rede múltiplas competências. 
 

A Web 2.0 apresenta-se como instrumento de interação como principal atributo. Suas 
ferramentas disponíveis possibilitam ao ensino e aprendizagem um novo olhar, com ênfase 
no conhecimento coletivo e na comunicação. Uma das ferramentas disponíveis e muito 
difundidas em ambientes virtuais com os atributos da Web 2.0, com a característica de 
disseminar conhecimentos de maneira coletiva são os Blogs, que proporcionam aos 
participantes opções de aprendizagem online interativas, abolindo a distância e o tempo. 

Segundo Santos (2005), a educação online redimensiona o conceito de “distância", 
proporcionando a inserção de novos elementos como a interatividade e a aprendizagem 
colaborativa. Ou seja, por meio da educação online, novos elementos são lançados e 
socializados, dando lugar para a interatividade e aprendizagem colaborativa, diminuindo a 
“distância” entre os participantes.  

Santos (2005) também nos faz pensar que para além de aprender com o material, é 
possível aprender com os outros e com o contexto. Os participantes podem aprender na 
dialógica com outros indivíduos envolvidos através de processos de comunicação que tanto 
podem acontecer concomitantemente ou em tempos diferentes.  

Ribeiro e Schons (2008), afirmam que a utilização das ferramentas da Web 2.0, 
formalmente estruturadas nos AVAs (4), representam um mecanismo poderoso para a 
mediação pedagógica, aumentando exponencialmente as oportunidades de construção 
colaborativa do conhecimento. 

Alexander (2006), fundamentado em estudos de Ribeiro e Schons, a Web 2.0 promove 
igualmente a colaboração e o compartilhamento do conhecimento de forma coletiva e 
descentralizada de autoridade, provendo liberdade para os participantes utilizarem e 
reeditarem conteúdos. Nesse sentido, as ferramentas da Web 2.0 possibilitam um ambiente 
de incentivo para o trabalho cooperativo e estímulo à escrita, favorecendo uma 
comunicação mais rica e dinâmica. 

Considerando que as ferramentas da WEB 2.0 podem trazer benefícios para a ação e 
cultura, no sentido de contribuir para a aprendizagem, comunicação, socialização e 
construções de identidades, acredita-se que o Blog, como brevemente descrito abaixo, pode 
ser um meio facilitador nos processos de ensino, aprendizagem e estímulo à cultura. 
 
 
Blogs: Interação, Colaboração e Aprendizagem 
 

No mundo atual, a educação não pode mais negar as tecnologias midiáticas. O Blog, 
como meio de compartilhamento de informação digital dentro desse universo tecnológico, 
pode ter um papel importante na educação, como veículo facilitador de trocas de 
aprendizagens, socialização e formação de identidades na educação, e não apenas como 
entretenimento. 
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Na definição de Ribeiro e Schons (2008), o Blog trata-se de “uma ferramenta que 
surgiu antes da Web 2.0”. No entanto, para Voigt (2007), com os novos serviços de criação 
e hospedagem, aliados à possibilidade de receber conteúdos via RSS (3), os Blogs 
tornaram-se populares na Web atual. 

Os Blogs são compreendidos, segundo estudos de Ribeiro e Schons (2008), como 
espaços onde conteúdos de diversos assuntos são publicados online, em uma combinação 
de textos, imagens, vídeos e links para outros Blogs ou páginas Web, em ordem 
cronológica. Eles podem ser utilizados para a prática pedagógica no sentido de possibilitar 
às crianças e ao leitor, de uma forma geral, a interação na utilização de um espaço em que 
possam trocar ideias e discutir projetos, tornando o ambiente, um espaço para conversas 
coletivas. 

Ainda segundo estudos de Ribeiro e Schons (2008), a construção de Blogs encoraja o 
desenvolvimento do pensamento crítico ao oferecer às crianças a oportunidade de 
confrontarem suas ideias e reflexões, contribuindo para a construção social do 
conhecimento. 

A dinâmica do Blog pressupõe liberdade, individualidade e autonomia, onde cada autor 
expõe as suas ideias, caracterizando uma construção de autoria individual, tornando-se 
também um texto de autoria coletiva. 

Segundo Demo (2009, p.58) 
 
[...] em plataformas como o blog, realça-se a autoria individual como iniciativa 
de todo internauta compromissado com sua autoria pessoal; no entanto, seus 
textos, ao serem divulgados eletronicamente, tornam-se, de certa maneira, 
públicos, podem ser comentados, criticados, valorizados, descartados, o que 
empurra a autoria para patamares mais bem marcados pela arte de bem 
argumentar. 
 

Se antes o Blog era uma ferramenta de compartilhamento de informações online como 
forma de entretenimento, hoje ele pode ser uma ferramenta também de compartilhamento 
intelectual. 

Em se tratando de “Nativos Digitais” e Imigrantes Digitais”, termos utilizados por 
Prensky (2010) e também por Helsper (2009), os Blogs penetram de forma diferente no 
mundo de cada um dos grupos. No mundo dos jovens, os “nativos digitais”, os blogs são 
ferramentas para eles compartilharem informações online. Segundo Prensky (2010, p.77), 
“se antes eles guardavam seus sentimentos num livro fechado, hoje preferem disponibilizá-
los online para que todos vejam e compartilhem”. O fenômeno dos Blogs, é claro, também 
penetrou no mundo dos ”imigrantes digitais”, mas de forma bem diferente – como uma 
ferramenta de compartilhamento intelectual. O uso de blogs na educação reforça as idéias 
de Paulo Freire e Vygostsky, defensores da construção da aprendizagem por meio de 
interação e colaboração, elementos presentes na cultura dos blogs. 

Desta forma, a pesquisa aqui apresentada, utilizou o blog como importante instrumento 
nos processos comunicacionais, de aprendizagem, conhecimento e construções identitárias, 
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tendo como protagonistas um grupo de 35 professoras e coordenadoras da Educação 
Infantil em Joinville/SC.  

Estas profissionais alimentaram o blog com experiências a partir de ações com as 
crianças, tendo as questões culturais como base para reflexões. No sentido de situar, mesmo 
que brevemente nosso entendimento sobre formação continuada e a relevância deste espaço 
para a construção de um blog educativo, o item seguinte fará algumas considerações. 
 
 
Formação Continuada 
 

A formação continuada pode ser entendida como um processo de formação dinâmica e 
contínua com caráter de aperfeiçoamento constante, em que a experiência do/a professor/a 
são fundamentais neste processo de geração de novos saberes, novas aprendizagens e novas 
culturas. 

Segundo Gasque e Costa (2003), a formação continuada é importante para que o/a 
professor/a se atualize constantemente e desenvolva as competências necessárias para atuar 
na profissão. A idéia de competência parece, então, transbordar os limites dos saberes, ou 
seja, o/a professor/a deve possuir tanto conhecimentos quanto competências profissionais, 
que não se reduzam somente ao domínio dos conteúdos ensinados.  

Nesse sentido, “o professor deve atuar como um pesquisador, garantindo o manejo da 
pesquisa como "princípio científico e educativo". (Demo, 2002, p.2 apud Gasque e Costa).  

Além disso, as novas tecnologias, através da internet, têm sido ferramenta facilitadora 
na mediação entre profissionais e estudantes, diminuindo fronteiras e barreiras de tempo na 
pesquisa, na troca de informações, na socialização de informações e no aprendizado, 
favorecendo o desenvolvimento contínuo da educação. 

O parágrafo seguinte trará, sucintamente, a importância de o/a professor/a estar 
atualizado/a nas relações midiático-digitais no contexto educacional como forma de 
colocar-se no nível da criança “nativa digital” e de estarem preparados/as para trabalhar 
com os recursos que as novas tecnologias oferecem. 
 
 
O/A professor/a de educação infantil e as novas mídias 
 

Vivemos num tempo em que, no contexto de ambiente digital, Prensky (2001) define 
apropriadamente a criança como “nativa digital”, enquanto os adultos como “imigrantes” 
ao deparar-se com o computador. Nessa situação, os/as professores/as são colocados/as 
diante de desafios de estar sempre aprendendo e atualizando-se. Importante destacar que 
ainda uma maioria dos professores faz parte dos ”imigrantes digitais”, mas também que os 
novos professores que ingressam no magistério já fazem parte da nova geração de “nativos 
digitais”. Nesta perspectiva, estes novos profissionais podem facilitar as trocas e 
aprendizagens sobre as novas tecnologias. Na pesquisa envolvida, não havia esta situação.  

Hernandez (2007), em estudos sobre Prensky (2001), comenta que o que se espera do 
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professor é que ele assuma o papel de aprendiz e de catador, sobretudo, na sociedade atual, 
em que, em se tratando de tecnologias e cultura visual digital, muitos educadores são 
verdadeiros “imigrantes”, enquanto os estudantes são “nativos”.  

O mesmo autor (2007, p.89) diz ainda que neste processo, “abre-se a possibilidade de 
aprenderem juntos pelo desafio e incentivo, ao mesmo tempo em que se constitui um novo 
espaço de relações e de compartilhamento de experiências de aprendizagem”.  

O/a professor/a, no contexto contemporâneo, está em permanente busca por 
atualização, em que ensinar e aprender são compromissos indissociáveis. Demo (2009) 
coloca que o/a professo/ar, no fundo, é uma metamorfose ambulante. Segundo ele, o papel 
do/a professor/a é trazer para o estudante o que há de melhor no mundo do conhecimento e 
da tecnologia. 

Neste processo educativo, professores/as e crianças são cúmplices na socialização de 
conhecimentos e construções identitárias na busca pelo aprendizado. 

Algumas reflexões referentes ao contexto social, cultural e de novas tecnologias, dos 
quais a criança participa, é o que o item abaixo estará apresentando. 
 
 
Breve perfil das educadoras 
 

As 35 professoras e coordenadoras participantes do Projeto PATRI atuam em 
diferentes Centros de Educação Infantil (CEI) da rede Municipal de Educação de 
Joinville/SC. Sua faixa etária é entre 25 e 50anos. Todas as professoras têm Curso Superior. 
O tempo de trabalho nos CEIs varia de 01 a 25 anos. 
 
 
Construções identitárias: um processo permanente 
 

A criança, no contexto contemporâneo, apresenta-se como um novo sujeito, reflexo de 
uma sociedade em constantes transformações, seja pela tecnologia e novas mídias, pelos 
avanços da medicina, biotecnologia e ciência. 

Segundo Souto-Maior (2007, p.92) 
 
[...] até pouco tempo, a criança tinha como modelo de vida e norma de 
comportamento apenas aquilo que vivenciava no seio de sua família. 
Posteriormente, o trabalho e os poucos anos na escola viriam aprimorar esse 
aprendizado básico. Hoje, embora ainda preponderante e presente, o aprendizado 
familiar é complementado por outras formas e por outras instituições. 
 

Na abordagem de Pillotto e Meira (2010) a criança em idade pré-escolar necessita tanto 
da dimensão cognitiva em nível intelectual, quanto das demais funções cerebrais em nível 
emocional para ajudá-la na construção dos processos de aprendizagem. Ainda para as 
autoras (2010, p.17), tendo como base os estudos de Ferreira, dizem que, “para que esse 
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processo se concretize é fundamental a ação mediadora e propositora da educação, que tem 
como responsabilidade promover, incentivar e apoiar a construção da afetividade e a 
organização das funções cognitivas e afetivas”. 

O educador Jairo Werner (2001, p.1), afirma que “no contexto escolar, a Educação 
Infantil pressupõe a existência de uma proposta pedagógica sistematizada que tenha como 
eixo o brincar, o papel mediador do educador e a construção do conhecimento em rede”. 
Considera, ainda, sob a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, que o desenvolvimento 
e aprendizagem são processos em que cada parte exerce um papel de reciprocidade, um 
influenciando e transformando o outro. Werner (2001) coloca ainda que a escola é um 
ambiente de construção e re-construção de novos conhecimentos e vivências, onde a 
criança, inserida nesse contexto social, deve ser considerada em sua história de vida, de 
classe social, cultura e etnia. 

Segundo Demo (2009, p.54), “a alfabetização não acontece mais apenas na escola ou 
em ambientes restritos”. Através das novas tecnologias, especialmente o computador e a 
internet, as crianças se alfabetizam em casa ou em outros lugares onde haja acesso virtual, 
em geral mais efetivamente.  

Demo (2009) refere-se ao professor como o profissional comprometido com o seu 
contínuo aprendizado e com o aprendizado do outro, preocupado em fazer com que os 
outros aprendam também. Neste processo educativo, professores e crianças são cúmplices 
na socialização de conhecimentos e construções identitárias na busca pelo aprendizado.  

Preservar a memória de pessoas, fatos ou ideias é uma prática de todas as sociedades 
humanas. 

Segundo estudos de Oliveira (2008), história, memória e identidade, são conteúdos 
inter-relacionados vinculados a determinada sociedade e ao patrimônio de uma sociedade, 
cujos conteúdos são definidos e modificados ao longo do tempo. 

Neste sentido, a educação patrimonial tem por finalidade conhecer, valorizar e 
preservar o patrimônio através de políticas que despertem e cultivem nas crianças, jovens e 
adultos, o interesse pela sua história, cultura, patrimônio, seu entendimento, apropriação e a 
preservação desse Patrimônio Cultural.  

Segundo Horta (1999, p.6), “a Educação Patrimonial é um instrumento de 
alfabetização cultural que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em 
que está inserido”. 

Ainda segundo a autora, a partir de estudos de Bueno (2005, p.49) 
 
[...] a Educação patrimonial é um processo permanente, ordenado, para o 
esclarecimento individual e coletivo, que leva à valorização da herança cultural de 
cada pessoa ou comunidade para que possam desfrutá-la produzindo novos 
conhecimentos e criação cultural. Estes conceitos e conhecimentos devem ser 
lembrados e sempre que possíveis cursos de Educação Patrimoniais devem ser 
oferecidos ou procurados nas entidades responsáveis, pelos profissionais que 
desejam reciclar suas informações, visando à qualidade de seus serviços.  
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De acordo com o Guia Básico de Educação patrimonial (1999, p.6), “Educação 

Patrimonial trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento individual e 
coletivo”. 

A partir desse conceito, podemos definir Patrimônio Cultural como um conjunto de 
bens ambientais, arqueológicos, arquitetônicos, científicos, ecológicos e que a educação 
patrimonial é um sistema que cuidará da pesquisa, compreensão, preservação, valorização e 
divulgação desse patrimônio, valendo-se dos recursos tecnológicos, científicos que 
permitam potencializar, divulgar, valorizar a história de uma sociedade.  

A Constituição Federal de 1988 (2003), em seu artigo 216, entende como Patrimônio 
Cultural Brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nas quais incluem: 
 

I. as formas de expressão; 
II. os modos de criar, fazer e viver; 
III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 

Há muitas formas de expressão cultural em uma sociedade: o artesanato, a dança, a 
música, festas religiosas e populares, os modos de falar e vestir, as formas de pescar, caçar 
e plantar, os usos de plantas medicinais, as relações familiares e sociais. 

Abreu (2003) defende que o patrimônio não se constitui apenas de edificações, objetos 
e documentos, mas constitui-se também pelas lendas, mitos, ritos, saberes e técnicas, 
considerados exemplos de patrimônio imaterial. (ABREU, 2003) apud Guia Básico de 
Educação Patrimonial. 
 
 
As redes sociais e o currículo 
 

A educação contemporânea, juntamente com os avanços pelas quais as ciências e a 
tecnologia passam, especialmente na cultura das mídias, requer novos processos de 
aprendizagem e construções de identidades nas abordagens educacionais e 
consequentemente, numa nova forma de entender o currículo. Outras teias comunicativas e 
de socialização são construídas e inseridas nesse contexto midiático, nas quais diferentes e 
novas construções identitárias e curriculares são estruturadas.  

A partir da inserção nesse projeto, algumas questões se fizeram presentes, como: em 
que medida as conexões midiáticas poderiam contribuir no processo curricular, uma vez 
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que ali se instalavam possibilidades de outras abordagens de aprendizado, incluindo 
alternativas como o blog, por exemplo? O que se percebeu no decorrer do projeto é que, 
apesar de que as conexões midiáticas faziam parte do contexto de algumas professoras e 
coordenadoras, constituindo outras formas de construção identitárias, a prática era 
superficial, não sistemática e também não era utilizada por todas as professoras. 

Sacristán (1998), há mais de uma década, falava sobre as novas expectativas sobre a 
escola, a partir de uma concepção globalizadora de educação, em que os currículos 
modernos, além de abordarem as áreas clássicas do conhecimento, deveriam trabalhar a 
educação não-formal, como exemplos, a educação para o trânsito, a educação sexual, a 
educação para o consumo e se abrir para novos meios de comunicação, a fim de atenderem 
os novos saberes científicos e técnicos, preocupando-se com a dimensão estética da cultura, 
entre outros aspectos.  

Neste sentido, diante do desafio e da necessidade de aprender sobre as novas 
tecnologias da internet, o blog foi criado pela pesquisadora, e apresentado às professoras e 
coordenadoras. Foi necessário um encontro presencial para que as questões técnicas 
específicas sobre internet, e-mail e sobre a ferramenta blog fossem esclarecidas. Esse 
encontro favoreceu a identificação das necessidades do grupo quanto ao uso das novas 
tecnologias. A partir da criação do Blog, narrativas de experiências artístico-culturais 
desenvolvidas pelas professoras e coordenadoras com as crianças foram compartilhadas 
pelo grupo. A intenção era fazer do Blog um espaço de troca de ideias, discussões e 
questionamentos, socialização de aprendizagens e construção de identidades, possibilitando 
a ampliação de conceitos sobre infâncias, arte, educação e cultura, a fim de que as 
professoras e coordenadoras pudessem mediar ações pedagógicas com as crianças no 
contexto da escola, abrindo caminhos para melhores condições sócio-culturais. O objetivo 
do blog era que todas as instituições do município (CEIs) tivessem acesso aos projetos, às 
discussões acerca da formação e experiências das professoras e coordenadoras com as 
crianças e comunidade. As 35 professoras e coordenadoras participantes seriam também 
multiplicadoras da formação e o blog seria um instrumento facilitador da disseminação da 
formação e de suas práticas pedagógicas. 
 
 
Considerações finais 
 

Ao final da pesquisa, verificamos que os/as professores/as e coordenadoras da 
Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Joinville/SC se apropriaram do meio 
digital, educacional e cultural, identificando diferentes formas de comunicação, 
aprendizagens, socialização e construção de identidades. 

O blog constituiu-se também como fonte de leitura e informação para os professores e 
coordenadores, como fonte de pesquisa e inspiração para outros projetos. 

Observou-se, ao longo da pesquisa, que na sociedade contemporânea, as redes sociais, 
especialmente o uso do Blog em educação, possibilitou novas formas de comunicação, 
socialização e de aprendizado no currículo e nas construções identitárias no contexto de um 
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grupo de 35 professores/as e coordenadores/as de Educação Infantil em Joinville/SC. Isso 
nos leva a pensar que não podemos negar ou ignorar as novas tecnologias, pois é possível 
ampliar, por meio delas, nossas formas de pensar, de se conectar e interagir com as pessoas 
e com os múltiplos conhecimentos no contexto educacional. 
 
 
Notas 
 
1. Web 2.0 – Segundo Primo (2006), o termo Web 2.0 originou-se em 2004 e visa potencializar as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do 
processo. 

2. AVA – consiste em um espaço virtual para a interação à distância, viabilizando a comunicação síncrona e assíncrona 
para a realização de atividades em equipe (GOUVEIA, 2000). 

3. RSS (Really Simple Syndication) começou a ser disseminada através dos Blogs. Seu objetivo é informar ao usuário 
quando a página for atualizada com um novo conteúdo. 
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