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Reflexões e Fundamentos



[...] ENQUANTO ISSO

O que se espera para uso de recursos de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs), no âmbito da BNCC?



PREVISÕES:

DOS ANOS 

1900 

PARA O ANO 

2000

https://publicdomainreview.org/collection/a-19th-century-vision-of-the-year-2000



COMPETÊNCIAS GERAIS



COMPETÊNCIAS GERAIS

CULTURA DIGITAL

[...] o conceito se trata da cultura nascida pela 

era digital, originária do ciberespaço e da 

linguagem da Internet que busca integrar a 

realidade com o mundo virtual.



EXEMPLOS

 (EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus

princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem

em diferentes contextos.

 (EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação do

sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e

produção de discursos em ambiente digital.

 (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou

experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação

e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC),

de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância

sociocultural e ambiental.



COMO ESPERAR ISSO DOS NOSSOS ESTUDANTES, SEM NEM MESMO 

NÓS, ESTAMOS PREPARADOS...?

Como eu disse…



1916

2016



LA FÁBRICA DE CRETINOS DIGITALES: 
LOS PELIGROS DE LAS PANTALLAS 
PARA NUESTROS HIJOS

 A Fábrica de Cretinos Digitais. Este é o 
título do último livro do neurocientista
francês Michel Desmurget, diretor de 
pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da 
França, em que apresenta, resultados de 
pesquisa sobre como os dispositivos digitais
estão afetando seriamente — e para o mal 
— o desenvolvimento neural de crianças e 
jovens.

 Lançamento: 1.º setembro 2020.

 Entrevista: 

 https://www.bbc.com/portuguese/geral
-54736513

"Simplesmente não há desculpa para o
que estamos fazendo com nossos filhos e
como estamos colocando em risco seu
futuro e desenvolvimento."

https://www.bbc.com/portuguese/geral-54736513
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✓ 'efeito Flynn’ – QI aumentou ao longo das gerações. Agora, não...

✓ Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: linguagem, concentração, memória,

cultura (um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo).

✓ Observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a 

maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à 

linguagem e à atenção.

✓ Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, arte, esportes… todas 

têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas.

✓ A escola deve utilizar recursos TDICs? Sim, em um projeto educacional estruturado.

✓ Em média, uma criança de 2 anos passa quase três horas por dia em frente as telas, cerca de 

cinco horas para crianças de 8 anos e mais de sete horas para adolescentes. Até os 18 anos:

30 anos letivos ou 16 horas trabalhando em tempo integral.

✓ A indústria digital gera bilhões de dólares em lucros a cada ano. Pesquisadores financiados 

por empresas.

✓ Costumo ouvir que os nativos digitais sabem "de maneira diferente". A ideia é que embora 

apresentem déficits linguísticos, de atenção e de conhecimento, são muito bons em "outras 

coisas". A questão está na definição dessas "outras coisas". “Eles são obviamente bons para 

usar aplicativos digitais básicos, comprar produtos online, baixar músicas e filmes, etc.”

✓ Legislação: Taiwan, China e Japão.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-54736513
TDICs/wood2013 - LUZ - Tablets e Sono.pdf


ADMIRÁVEL

MUNDO NOVO

 Aldous Huxley (1932)

 “Para mim, essas crianças se 

assemelham às descritas por 

Aldous Huxley em seu famoso 

romance distópico Admirável 

Mundo Novo: atordoadas por 

entretenimento bobo, privadas 

de linguagem, incapazes de 

refletir sobre o mundo, mas 

felizes com sua sina.”

Michel Desmurget

Desmurget conclui a entrevista dizendo:

“Um mundo triste em que, como disse o 

sociólogo Neil Postman, eles vão se divertir 

até a morte. Um mundo no qual, através do 

acesso constante e debilitante ao 

entretenimento, eles aprenderão a amar sua 

servidão. Desculpe por não ser mais 

otimista.”

1 - Apresentacao - FORMAÇÃO DE PROFESSORES - BNCC.pptx-1,22,


[...] ENQUANTO ISSO

O que mudou? E o que precisamos fazer?



COMUNICAÇÕES DIGITAIS

Nuvem de dados

Local/Presencial

Híbrido/Blended



ADMINISTRAR O 

TEMPO,
É PLANEJAR A VIDA.

Eduardo C. Chaves
Livro:1992

Resumo: 1998

https://liberal.space/2014/05/23/administrar-o-tempo-e-planejar-a-vida-v4/



ADMINISTRAR O TEMPO...

 Não significa contar os minutos...

 Prioridades (urgente versus importante).

 Autonomia (fazemos coisas nem importantes nem urgentes – força do hábito).

 “Administrar o tempo é ganhar autonomia sobre a sua vida, não é ficar escravo do relógio.”

 Todos temos 24 horas por dia. (o tempo é perecível – pessoas esclarecidas e não-esclarecidas).

 “Quem tem tempo não é quem não faz nada: é quem consegue administrar o tempo que tem 

de modo a poder fazer aquilo que quer.”

 “Ser produtivo é, em primeiro lugar, saber administrar o tempo, ter sentido de direção, saber 

aonde se vai.” Se você não sabe aonde que chegar, provavelmente não vai chegar lá, por mais tempo que 

tenha.

 Quando o nosso tempo termina, acaba a nossa vida. Não há maneira de obter mais. Por isso, tempo é 

vida. Quem administra o tempo ganha vida, mesmo vivendo o mesmo tempo.



ADMINISTRAR O TEMPO...

 Não significa contar os minutos...

 Prioridades (urgentes versus importantes).

 Autonomia (fazemos coisas nem importantes nem urgentes – força do hábito).

 “Administrar o tempo é ganhar autonomia sobre a sua vida, não é ficar escravo do relógio.”

 Todos temos 24 horas por dia. (o tempo é perecível – pessoas esclarecidas e não-esclarecidas).

 “Quem tem tempo não é quem não faz nada: é quem consegue administrar o tempo que tem de modo a poder 

fazer aquilo que quer.”

 “Ser produtivo é, em primeiro lugar, saber administrar o tempo, ter sentido de direção, saber aonde se vai.”

 Se você não sabe aonde que chegar, provavelmente não vai chegar lá, por mais tempo que tenha.

 Quando o nosso tempo termina, acaba a nossa vida. Não há maneira de obter mais. Por isso, tempo é vida. Quem 

administra o tempo ganha vida, mesmo vivendo o mesmo tempo.

Administrar o tempo, em última instância, é planejar estrategicamente a nossa vida.

i. Saber aonde queremos chegar (definir objetivos, buscando orientação). 

ii. Estabelecer estratégias, transformar objetivos em metas e decidir como as metas serão alcançadas. 

iii. Criar planos táticos e explorar as alternativas específicas disponíveis.

iv. fazer o que tem de ser feito.



AÍ VAI QUATRO PERGUNTAS QUE 

PRECISAMOS NOS FAZER:

 O que estou fazendo que não precisa ser feito?

 O que estou fazendo que poderia ser feito por outra 

pessoa?

 O que eu estou fazendo que só eu posso fazer?

 O que eu deveria fazer que não estou fazendo?



Taxonomia de Bloom





NÃO HÁ FÓRMULA MÁGICA!
PRECISAMOS APRENDER A EXPERIMENTAR SEM MEDO DE ERRAR1

1Empresado de Silva, Machado e Tunes (2010).



LEMBRAM-SE 

DESTA 

IMAGEM?

TDICs/Cristo Redentor.kmz


RECURSO QUE PODE COLABORAR... CANVA.COM

https://www.canva.com/


RECURSO QUE PODE COLABORAR... KAHOOT.IT

https://create.kahoot.it/


RECURSO QUE PODE COLABORAR... MEET.GOOGLE.COM



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Rede Satélite Link


