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om poucos cliques, textos, fotos e vídeos 
feitos com o auxílio de câmeras e celula

res circulam pelo mundo. Comuns no coti
diano dos jovens, esses recursos ainda estão 
pouco integrados às escolas. "A relação que 
muitas instituições de ensino estabeleceram 
com as tecnologias ainda se refere apenas ao 
uso das ferramentas e não à apropriação da 
linguagem e das possibilidades de criação. A 
inventividade, a produção e o desenvolvi
mento da capacidade crítica tornaram-se ape
nas parte de um discurso", afirma Regina He
lena Alves da Silva, professora do Centro de 
Convergência de Novas Mídias da Universi
dade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coor
denadora do Cartografia dos Sentidos. 

Em 2005, envolvida com a estruturação de 
laboratórios mul t imídia na Secretaria Muni
cipal de Educação de Belo Horizonte, Regina 
desenvolvia t a m b é m um programa de mape
amento digital do Centro da cidade. "Unimos 
as duas coisas e criamos o Cartografia dos Sen
tidos. A ideia é promover o uso reflexivo da 
tecnologia, mostrar que ela é um meio de ex
pressão e que cada equipamento possui uma 
linguagem", afirma a professora. O projeto, 
que usa softwares livres, já foi realizado em 
centros culturais de Belo Horizonte e em pelo 

menos 50 escolas com o apoio da UFMG. 
Uma das preocupações, desde o início, é a for
mação de professores, por isso a proposta foi 
incluída como opção de estágio no curso de 
licenciatura em História da universidade. 

Desenvolvida ao longo de um ano, a inicia
tiva envolve várias disciplinas e o uso das TIC 
(acompanhe o passo a passo abaixo). O produto 
final é um "mapa" - uma forma de narração 
que pode ser um vídeo, um site, um blog, 
uma maquete ou uma exposição. "O exercício 
de 'car tografar ' também provocou outras mu
danças: eram os estudantes que davam as au
las no espaço que conheciam", conta Álida 
Angélica Alves Leal, professora de Geografia 
dos anos finais do Ensino Fundamental da 
rede municipal de Belo Horizonte, partici
pante do projeto em 2011. 

"Alguns alunos entendem mais sobre a ló
gica do uso de certas ferramentas tecnológicas 
porque descobrem seus potenciais, mas é o 
professor que sabe como os instrumentos fa
zem sentido no processo de aprendizagem de 
um determinado conteúdo", analisa a coorde
nadora Regina. Pelo menos 40 professores já 
aceitaram esse desafio e conseguiram envol
ver, diretamente, mais de 1,7 m i l alunos, além 
de dezenas de estagiários. 
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Text Box
Fonte: Nova Escola: Especial Caminhos para inovar, São Paulo, n. 14, p.12-13, out. 2012.




