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Diadorim e sua turma precisam preparar um jogo ou uma atividade para a 

gincana da escola, na Semana da Pátria. Os alunos podem escolher o que fazer, 

desde que esteja ligado à História do Brasil. Decidem encenar uma peça teatral com 

todos os povos existentes no Brasil, construída a partir das histórias de parentes, 

fotografias e roupas antigas pesquisadas entre as famílias. Temos, aqui, a partir do 

trabalho produzido pelo grupo, levando em conta histórias individuais e coletivas, um 

retrato da colonização do país.  

Nesse simples conto sobre uma gincana de pequenos estudantes que 

preparam uma atividade livre para uma gincana escolar, o leitor se depara, 

explicitamente, com as características da hipermídia que norteiam esta discussão: 

interdisciplinaridade, interatividade, ludicidade, multidimensionalidade, não-

linearidade, além dos temas transversais cujo eixo temático, nesse caso, é a História 

do Brasil. 

É interessante perceber como pequenas atividades escolares, aparentemente 

simples, podem, ou não, de acordo com a abordagem pedagógica e com a postura 

do professor em relação a esta abordagem, tomar proporções de maior ou menor 

importância dependendo do tratamento que se dá a elas. 

Para contar a história imagética, são utilizados desenhos realizados pelas 

crianças participantes do processo de desenvolvimento como forma de estímulo, 

como provocação ao pensamento de transformação. Pode-se fundamentar essa 

escolha no que diz Vicini, ao referir-se ao trabalho de Joseph Beuys (artista plástico 

alemão que, de forma interdisciplinar e interativa, aproximou a Arte, a Pedagogia e a 

universidade da forma de pensar na obra de arte): “Beuys utilizava em seus 

desenhos formas primitivas, para provocar no pensamento uma transformação”. 

(VICINI, 2006, p. 19). 
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Imagem 31 O encontro de dois mundos 

Imagem 32_Formação do povo brasileiro 
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No caminho da saída dessa sala, nos deparamos com outras duas portas: 

uma das portas não pode ser aberta e a outra é a porta de entrada para uma sala 

menor.  

 

 

 

 

 

Nessa sala menor, temos três mesas com cadeiras: uma do lado esquerdo, 

outra em frente, ambas vazias, e uma terceira mesa do lado direito que tem sobre 

ela um computador além de um caderno, um lápis e um apontador. Clicando sobre a 

mesa ao fundo, surge a figura de uma professora. Novamente, surgem elementos 

que provocam a identificação do professor com o ambiente e o levam a envolver-se 

ainda mais com o processo ensino e aprendizagem através deste ambiente virtual. 

Através de outros cliques, nos aproximamos da figura da professora e tem início a 

história “Em busca do estudo do lugar”. 

Nessa história, através da proposta do desenho do trajeto utilizado do 

trabalho para a escola, discute-se a importância dos mutirões, da organização da 

Imagem 33_Entrada sala menor 
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comunidade, do conhecimento da cidade ou da região em que moramos, da força do 

grupo, enfim, da importância do cidadão nos movimentos comunitários.  

Temos uma clara alusão à proposta pedagógica de Paulo Freire na qual fica 

explícito o caráter político da educação e o poder de transformação exercido pelo 

conhecimento. Como já citamos no capítulo 1, para Freire (Mizukami, 1986), ciência 

é o produto histórico; educação é o ato político e o conhecimento a transformação 

contínua. 

Essa história, aparentemente simples, nos possibilita além das disciplinas 

explícitas como a História e a Geografia, uma leitura sociológica ou antropológico-

cultural bastante profunda de forma a estimular o leitor a fazer suas próprias 

reflexões, indagações, pontes de conhecimento. São estímulos como esse que 

levam o aluno a aprender em seu sentido mais amplo e efetivo, vivenciando e 

incorporando a aprendizagem. A hipermídia nos permite “brincar” com as mídias de 

modo a não entregar o conhecimento pronto, mas sensibilizar o leitor a, a partir das 

suas escolhas, aprofundar-se nos temas, ser um investigador, agente do próprio 

conhecimento. “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a própria produção ou a sua construção”.(FREIRE, 1996, p. 47). 

 

 

 
Imagem 34_Planta do caminho para a escola 
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De volta ao salão principal, navegando mais à direita, encontramos o refeitório 

aonde há três colegas sentados sobre uma das mesas. É um salão simples, com 

duas grandes mesas de madeira e bancos longos nas laterais de cada uma delas. 

Ao fundo, três portas fechadas; na parede lateral direita, duas janelas de 

comunicação com a cozinha que também estão fechadas. 

Ao passarmos o mouse sobre a imagem das crianças, surge, girando, um 

aviãozinho de brinquedo que encontraremos também na sala de aula; mais uma 

pista estrutural que o leitor identifica durante a navegação. Clicando sobre ele, tem 

início a história “Reconhecendo os espaços”. 

 

 

 

 

 

Diadorim e seus amigos discutem sobre os bairros e os caminhos que podem 

percorrer pela cidade para ir de um lugar a outro. A partir de um mapa da região, 

eles reconhecem os locais e vão até a fábrica onde a mãe de Diadorim trabalha, 

mas não conseguem entrar para conhecer seu trabalho, pois são barrados na 

portaria pelo segurança. 

Imagem 35 Refeitório 
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As imagens são muito coloridas, alegres, baseadas em desenhos infantis e 

fotografias produzidas no ambiente escolar com alunos das escolas participantes do 

processo de desenvolvimento do projeto. Essas imagens são mescladas de forma 

alegre como demonstra Diadorim, através do conto, ao estar com seus colegas.  

Discute-se, nessa história, de maneira lúdica e interessante, assuntos 

bastante complexos como, por exemplo: relações trabalhistas, urbanização, 

maturidade e liberdade. Percebemos, também, de forma sutil, uma discussão sobre 

as culturas eXtremas, as mutações da cidade que pulsa, que está em constante 

movimento, a influência do indivíduo e do contexto nessas alterações e os conflitos 

gerados pelas alterações.  

Os conflitos e as inovações sempre estiveram ao lado da 
contradição e da superação (a história como evolução, como 
desenho, como objetividade), e sempre se procurou desfazer as 
aporias por um ou por outro dos termos. Talvez agora, ao fluir da 
liquidez comunicacional, conflitos e inovações estejam muito mais 
entre as aporias irresolvidas, que mantêm e, aliás, reforçam 
elementos lógicos entre si impossíveis e insuportáveis. 
(CANEVACCI, 2005, p. 161)  

Mais uma vez, percebemos, de forma explícita, a presença da 

interdisciplinaridade e dos temas transversais permeando o estudo sempre 

subsidiados pela hipermídia e suas características, não induzindo o leitor a 

conclusões, mas permitindo a ação–reflexão de forma que o ensino e a 

aprendizagem possam se manifestar. 
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Aproximando-nos da parede lateral direita ao fundo do refeitório, encontramos 

a porta da cozinha. A cozinha é ampla, quadrada, as paredes são todas revestidas 

com azulejos e  nas janelas há cortinas. Em frente à primeira janela, uma geladeira e 

um freezer. Ao lado, ao longo da parede, uma pia, com duas torneiras, um balcão, 

com armário e gavetas. Sobre o balcão, alguns pratos e xícaras de café no 

escorredor, um espremedor de frutas, um liquidificador e uma cafeteira. Em frente à 

parede do fundo, uma fruteira vazia, outro armário e um quadro de cor azul intitulado 

“Frente da casa de Dona Gertrudes”. 

 

 

Imagem 36 Turma na Inylbra 
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Imagem 37 Cozinha - entrada 

Imagem 38 Cozinha - panorama 
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No centro, outro grande balcão tem, do seu lado esquerdo, como sua 

extensão, um grande fogão. Do lado direito, outro balcão com armário e gavetas. Na 

parede direita, as janelas que dão passagem para o refeitório. Passando a seta do 

mouse sobre o fogão, surgem, sobre ele e sobre o armário ao fundo, a imagem de 

algumas mandiocas frescas, ainda com a folhagem. 

 

 

 

 

 

A cozinha local de confraternização, de processamento e compartilhamento 

dos alimentos, pode ser usada, nesse caso, como metáfora para o processamento 

de idéias, reflexões e seu compartilhamento com o grupo. Nesse ambiente, 

encontramos novamente algumas histórias já vistas e analisadas em outros 

ambientes o que nos dá a chance de revê-las, repensá-las ou, simplesmente, de 

conhecê-las caso, o caminho que escolhemos não nos tenha dado essa 

oportunidade em outro ambiente.  

Imagem 39_Mandiocas 
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Clicando sobre a imagem da mandioca, encontramos a história “Ceci encontra 

João Ramalho“ e, clicando sobre o quadro na parede do fundo, retornamos à história 

“Rumo ao estudo do lugar”.  

Nesse ponto, retornamos ao salão de entrada onde encontramos, ao fundo, a 

escada que leva ao subsolo. No salão, um lápis amarelo que gravita sobre o 

assoalho é a pista estrutural que nos leva até ela.  

 

 

 

 

 

Mais um clique e vemos, no primeiro patamar da escada, uma maquete, feita 

com desenhos infantis recortados, muito colorida representando um homem e a 

escola. Ao passar a seta do mouse sobre a escola, ouvimos o título da próxima 

história: “O encontro”. 

 

Imagem 40_Subsolo 
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Nessa história, Diadorim conversa sobre temas como as conquistas 

trabalhistas, a comissão de fábrica, o tempo, as emoções, a vontade de aprender 

coisas novas, do ponto de vista do adulto. Mais uma vez, identificamos a presença 

dos temas transversais e da interdisciplinaridade, além das características 

hipermidiáticas já citadas, todavia estão sob um novo olhar, um olhar mais maduro. 

Nesse ambiente, a seta do mouse é substituída pelo desenho de um lápis 

que, quando passado sobre o desenho da escola e de Diadorim, fica mais colorido e 

ganha sombras, vitalidade e emoção. 

 

Imagem 41_Titulo_ O encontro 
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Ao fundo, vemos imagens do movimento sindical do final dos anos 70, a 

princípio por trás do desenho, esmaecidas. Em seguida, com cores fortes, a imagem 

multiplica-se e torna-se parte de um grande painel que se transforma em um 

caminho que leva às palavras que se formarão no alto da tela: DIADORIM, 

DIADORIMEMA.  

 

 

Imagem 42_O encontro_iniciar 
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Diadorim observa que a semelhança entre as palavras e as imagens fazem 

referência à forte relação entre Diadema e as demais cidades do ABCD paulista 

(região do Estado de São Paulo que compreende as cidades de Santo André, São 

Bernardo e São Caetano e Diadema) com o movimento sindical.  

As relações continuam apresentando imagens da colonização da região, das 

manifestações públicas em busca de melhores condições de vida e de trabalho, 

documentos antigos, índios. Tudo é mesclado, demonstrando o quanto todos os 

fatos e cidadãos contribuíram para a criação da cidade que é lembrada com uma 

fotografia no formato de uma estrela, posicionada no lado esquerdo superior da tela. 

A estrela pode remeter o leitor a várias interpretações diferentes, mas uma, a 

nosso ver, importante é a relação com o Partido dos Trabalhadores nascido na 

região do ABCD e que tem forte influência política, principalmente, na cidade de 

Diadema.  Novamente, percebemos claramente a influência das idéias de Paulo 

Freire e da abordagem pedagógica sócio-cultural que considera a educação um ato 

político. 

Imagem 43_ Diadorim_movimento sindical 
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Durante toda a navegação, o leitor é influenciado por nós de informações que 

articulam as diferentes disciplinas e temas, de forma a incentivá-lo a fazer 

correlações e ressignificações do conhecimento, com suas relações comunitárias, 

políticas e sociais entre outras, não esquecendo das disciplinas regulares como a 

Língua Portuguesa que está fortemente presente nesse conto. 

 

 

 

 

 

Imagem 44_Manifestações sindicais anos 70 
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Descendo a escada, à esquerda, encontramos uma porta de ferro e vidro, 

como as portas de entrada do salão principal, que leva à área externa do prédio. 

Virando à esquerda ou à direita, nos deparamos novamente com a escada. Subindo-

a,  encontramos um corredor, não muito grande, com três portas à esquerda. Mais 

uma vez, o leitor tem a liberdade de escolher qual caminho seguirá e quando 

finalizará sua navegação. 

Clicamos na segunda porta à esquerda e entramos em uma sala de aula. 

 

Imagem 45_Documentos e desenho 
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Esta sala representa as muitas salas de aula da escola. É uma sala comum 

que possui a mesa e a cadeira do professor, cadeiras e mesas escolares, 

brinquedos, duas lousas, uma janela, lixeiras, um quadro com a imagem do mapa-

múndi ao lado da mesa do professor, luminárias, dois armários grandes, uma pia, 

uma prateleira onde ficam brinquedos, um aparelho de som e alguns livros. No chão, 

em frente à prateleira, um tapete. Há também caixas grandes encostadas às 

paredes do fundo para guardar brinquedos como, por exemplo, o jogo de boliche. 

Sobre os armários, outras caixas um pouco menores para materiais diversos. 

 

Imagem 46 Sala 1 
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As mesas e as cadeiras escolares estão dispostas de maneira que os 

trabalhos sejam feitos em grupo de, até, quatro participantes. A disposição das 

cadeiras demonstra a preocupação com a interatividade entre os alunos, também no 

ambiente presencial o que deixa clara a opção dessa escola por uma abordagem 

pedagógica renovada. Neste caso, conforme tratado no capítulo 1, temos clara a 

influência da abordagem cognitivista, representada no Brasil por Jean Piaget, que 

prega ser o conhecimento resultado da interação do homem com o mundo que o 

cerca. 

Ao navegarmos pela sala, a imagem do mapa-múndi, no quadro, transforma-

se em uma fotografia local que nos revela novamente ao conto: “Rumo ao estudo do 

lugar” , já analisado quando o vimos no salão de entrada. O leitor encontra, nessa 

sala, muitas pistas estruturais que passam a sensação de conforto e familiaridade e 

que demonstram a ele, de maneira sutil, que o ambiente pode, e deve, ser explorado 

livremente. Mais uma vez, percebemos, aqui reforçadas, características 

hipermidiáticas tratadas no capítulo 2 como, por exemplo, a interatividade e a 

ludicidade.  

Imagem 47  Sala 01 
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 Continuando ao fundo da sala e clicando sobre a prateleira e sobre o avião de 

brinquedo que ali se encontra, o leitor retorna ao salão de entrada e acompanha 

novamente a história de abertura: “A grande viagem”. Caso queira retornar à sala de 

aula, é preciso clicar novamente no aviãozinho. 

Retornando à sala de aula, encontramos várias pistas estruturais que 

remetem o leitor a histórias já vivenciadas em outros ambientes: ao clicar no 

helicóptero, encontramos a história “As aventuras do moço Diadorim”. Como na 

situação anterior, para retornar à sala de aula, é preciso clicar no mesmo objeto que 

nos retirou dela, neste caso, o helicóptero.  

Seguindo em direção à porta, clicando sobre uma das lousas localizadas ao 

seu lado, descobrimos a história “Reconhecendo os espaços”.  

Clicando sobre a porta, o leitor sai da sala de aula e retorna ao corredor. 

Subindo a escada até o primeiro andar, temos, no alto, duas portas que nos levam a 

salas de aula como a que exploramos no andar inferior. Novamente à direita, outro 

corredor que, do seu lado direito, é aberto e nos permite visualizar o salão de 

entrada e, do lado esquerdo, encontramos portas de outras salas de aula.  

No final, uma parede onde há um outro conto escondido, porém já visitado, 

quando encontrado na sala dos professores: “Vida de operário não é mole”. 

Retornando ao corredor, podemos seguir, passar pela escada e chegar ao outro 

extremo.  

Lá, há uma grande janela de ferro e vidros, igual a todas as outras e, também, 

a imagem de um carrinho de cachorro-quente e, a seu lado, o vendedor. Ao 

passarmos o mouse sobre essa imagem, ouvimos o título de um conto inédito. O 

conto “A praça da moça e a fuga pela Praça Castelo Branco”. Ao mesmo tempo em 

que o titulo é pronunciado, vemos a imagem referente a ele através da janela. 

 



89 
 

 

 

 

 

Essa história é contada, principalmente, através de fotografias e desenhos 

que as usam como base. Diadorim e seus amigos se reúnem para um passeio na 

Praça da Moça. Observando a vegetação, que é em grande parte conhecida por ele, 

ele começa a perceber que há muitas coisas comuns entre sua terra e Diadema. O 

personagem, como em outras situações já vividas, faz abstrações e paralelos entre a 

cidade onde mora e a cidade onde nasceu, incentivando o leitor a fazer o mesmo em 

relação a outros espaços conhecidos e a pesquisar espaços novos. Mais uma vez, 

percebemos a alusão sobre a importância da interação do homem com o meio, o 

incentivo à pesquisa, a construção do conhecimento pelo indivíduo e pelo grupo. 

 

Imagem 48_ Final do corredor 
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Finalizamos nossa proposta de, para fazer a análise de todos os ambientes 

sem deixar o leitor “perdido”, navegar de maneira didática e linear por todos os 

ambientes disponíveis, mesmo não sendo esta a proposta conceitual da hipermídia, 

pois ela nos dá a liberdade de navegar seguindo caminhos aleatórios, sem uma 

regra a seguir, conforme colocamos no capítulo 2 deste trabalho. 

Para sair do software, clicamos no desenho do ônibus que se encontra do 

lado direito da tela e durante o encerramento do CD-ROM, ouvimos a música 

“Enxada”, autoria de Sérgio Bairon e Airton Blanco Sant’Anna e temos oportunidade, 

após os créditos, de rever muitas imagens utilizadas em todo o trabalho. Sua 

escolha (e a de todas as texturas sonoras utilizadas no CD-ROM) não é aleatória, 

mas baseada na importância da mídia sonora na composição hipermidiática, em 

conjunto com todos os outros sons, textos e imagens de forma contextualizada nos 

temas das histórias e nas relações vivenciadas pelo leitor.  

 

Imagem 49_A Praça da Moça 
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Imagem 50 Créditos encerramento 

Imagem 51_Encerramento 
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Considerações Finais 

Quando iniciamos esta pesquisa tínhamos, como hipótese que, considerando 

as características da linguagem hipermidiática, identificávamos, na hipermídia, 

potencial para a quebra dos paradigmas da educação tradicional de forma a criar 

condições para a utilização de processos educativos renovados como o cognitivista 

e o sócio-cultural. 

Partindo dessa premissa, o caráter pioneiro e a coragem da concepção do 

CD-ROM “Diadorim - História Local dos Processos de Alfabetização de Crianças, 

Jovens e Adultos do Município de Diadema”, síntese do projeto de mesmo nome 

desenvolvido em 1999 e,  também por suas características hipermidiáticas e 

interdisciplinares, decidimos que este era o material certo para apoiar nossa 

pesquisa. 

O processo vivido, desde então, foi muito intenso e, hoje, conseguimos fazer 

um paralelo entre esta vivência e a navegação hipermidiática. 

Iniciamos, escolhendo como ponto de partida a análise descritiva, pura, do 

CD-ROM para, após conhecê-lo bem e a partir dos vários caminhos encontrados 

durante essa análise, iniciar o processo de fundamentação teórica.  

Neste instante, percebemos que este processo seria avesso ao tradicional, 

que nos leva a iniciar sempre pela teoria sobre a qual dissertaremos, e seria um 

processo não-linear que nos ofereceria muitos caminhos a serem seguidos e exigiria 

de nós, além de uma grande imersão, inúmeras decisões sobre os rumos da 

pesquisa. Assim, aceitamos o desafio e nos tornamos, como não poderia deixar de 

ser, absolutamente responsáveis pelos erros e acertos com os quais sabíamos que 

nos defrontaríamos e que, em muitos instantes, nos trouxeram angústia e ansiedade 

em razão da sensação de estarmos perdidos, de não saber que rumo tomar, qual o 

próximo passo, entre outras dúvidas. 

Os momentos mais angustiantes foram, porém, os mais enriquecedores. Eles 

nos fizeram buscar os nós de aprendizagem, as novas referências teóricas, que nos 

auxiliariam nessa “navegação” e, também, pelas pistas estruturais, as referências 
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teóricas já assimiladas e acomodadas que nos confortariam e nos tranqüilizariam por 

estarmos caminhando por uma das várias possibilidades de finalizarmos este 

processo com sucesso. 

Essas pistas nos levaram a fundamentar o problema da nossa pesquisa, 

provar que a utilização da hipermídia na educação, a partir de uma abordagem 

interdisciplinar, enriquece a educação, quebrando antigos paradigmas, nas teorias 

educacionais, nos conceitos de hipermídia, de interdisciplinaridade e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais sendo auxiliados, desde então, pelos vários autores que 

dialogaram conosco e nos acompanharam durante todo o processo de 

aprendizagem. 

Pudemos então, por exemplo, demonstrar que estão germinando na 

hipermídia, paralelamente, várias formas de pensamento convergentes, não-lineares 

e que, ainda, estamos começando a conhecer (Santaella, 2005),  e que com a 

cibercultura e as novas tecnologias muda, definitivamente, o papel do professor, que 

passa a ser o “animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos”. (LÉVY, 

1999, p. 158) 

Investigamos, teoricamente, as principais abordagens de ensino que 

influenciaram (e influenciam) a educação brasileira e que nos serviu como base, na 

análise do CD-ROM, para constatar que as abordagens de ensino renovadas estão 

alinhadas à proposta hipermidiática de ser o leitor o detentor das decisões sobre a 

sua navegação e seu próprio repertório cultural o ponto de partida para o processo 

de desenvolvimento do conhecimento, tendo a interdisciplinaridade como grande 

aliada, pois permite que o aluno tenha um conhecimento mais abrangente e não em 

“gavetas” fechadas em si mesmas; o que não significa que não serão estudadas as 

especificidades de cada uma das disciplinas regulares. 

A análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais foi importante para 

entendermos  as referências oferecidas pelo Ministério da Educação brasileiro para 

a implementação dessa proposta interdisciplinar e transversal que, ao mesmo 

tempo, em que sugere caminhos, permite aos educadores adequá-la às realidades 

locais. 
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O conhecimento mais profundo sobre os conceitos de hipermídia e de 

interdisciplinaridade e seus históricos foi fundamental para o entendimento da 

realidade atual deste chamado “segundo dilúvio” (Lévy, 1999), o dilúvio da 

comunicação, da cibercultura, da digitalização e da compactação da informação, que 

estamos vivendo. 

Tudo isso aliado ao aprofundamento do conhecimento das características 

hipermidiáticas elencadas para fundamentar a análise (interatividade, 

multidimensionalidade, ludicidade e não-linearidade), da linguagem imagética e sua 

importância na concepção da hipermídia, proporcionaram que a análise, a princípio 

apenas descritiva do CD-ROM, tomasse corpo e, assim, pudéssemos apresentar 

conclusões que confirmaram nossa hipótese sobre a contribuição trazida pela 

hipermídia aliada à interdisciplinaridade para a Educação. 

Através da análise descritiva do CD-ROM “Diadorim - História Local dos 

Processos de Alfabetização de Crianças, Jovens e Adultos do Município de 

Diadema” constatamos que  materiais como a hipermídia analisada (interdisciplinar, 

interativa, lúdica, não-linear e multidimensional), são uma ferramenta que permite 

fazer do aluno um leitor ativo; oferecer, tanto ao professor quanto ao aluno, a 

oportunidade de refletir sobre a realidade sócio-política-econômica-cultural,em que 

estão inseridos, discutindo-a e agindo sobre ela de maneira ativa e, não, apenas 

reagindo (ação-reflexão). Permite, também, respeitar a maturidade do leitor de forma 

que, independente de seu repertório, ele possa interagir com o material e enriquecê-

lo colocando-se como co-autor, como participante do processo educativo, quebrando 

definitivamente os paradigmas da educação tradicional e ressaltando a importância 

do aluno no contexto dos processos educativos renovados onde ele é responsável 

pela sua aprendizagem. 

Finalmente, constatamos a importante relação entre a produção do 

conhecimento gerado pelas universidades, através da pesquisa, e a política pública 

de valorização e aplicação desse conhecimento. O projeto “Diadorim” prova que o 

binômio universidade e poder público, proporciona a elaboração de materiais de alta 

qualidade com baixo custo de produção e que a determinação política de 

valorização desse conhecimento, pode gerar excelentes oportunidades de 

enriquecimento da Educação.  
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