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RESUMO 

 

O uso das tecnologias digitais tendem a ampliar as possibilidades de 
exploração e compreensão dos conteúdos em sala de aula, ao mesmo tempo, 
atribuir novo significado aos processos de ensino e aprendizagem. Dessa 
forma, este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais da 
contribuição do Programa Um Computador Por Aluno – PROUCA nas aulas de 
Geografia dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da Escola Municipal 
Dominguinhos Pereira, município de Montes Claros, Minas Gerais. A 
metodologia utilizada neste trabalho se fundamenta primeiramente na pesquisa 
bibliográfica, com intuito de obter o embasamento teórico acerca do uso dos 
recursos tecnológicos no cotidiano pedagógico e acerca do PROUCA. 
Posteriormente foi feito o relato de experiência e da verificação in loco do 
ensino e aprendizagem das aulas de Geografia, a partir da utilização dos 
laptops, aliando aos conteúdos curriculares de cada ano do ensino 
fundamental, às mídias digitais (em especial os recursos da web), objetivando 
a concretização  do projeto com resultados satisfatórios. Regulamentado pelo 
Decreto no 7.750, de 8 de junho de 2012, o Programa Um Computador por 
Aluno – PROUCA é um projeto Educacional, desenvolvido em todo território 
nacional, que proporciona o uso da tecnologia, a inclusão digital, a formação à 
distância dos professores envolvidos no programa, além de garantir a 
integração dos estudantes das escolas públicas ao mundo das tecnologias de 
uma maneira mais eficaz. Em 2007, o programa iniciou sua fase piloto. Foram 
selecionadas 5 escolas em estados diferentes para serem estabelecidos os 
experimentos iniciais. São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Piraí 
(RJ) e Brasília-DF foram as localidades contempladas. Em Janeiro de 2010, 
foram adquiridos e fornecidos cerca de 150.000 laptops educacionais a 
aproximadamente 300 escolas públicas selecionadas nos diversos estados e 
municípios. Cada escola recebeu os laptops para estudantes e professores, 
infraestrutura para acesso à internet, capacitação de gestores e professores 
para o uso da tecnologia na escola. Em março de 2012, foram distribuídos na 
Escola Municipal Dominguinhos Pereira, os laptops educacionais do PROUCA, 
aos professores e supervisores e foi organizada a capacitação desses 
profissionais, de acordo com as necessidades de cada um. Ao aliar a inserção 
da utilização do laptop ao conteúdo curricular de Geografia pôde se verificar, 
no ambiente escolar, alguns recursos pedagógicos da web utilizados pelos 
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estudantes, tais como: a utilização de blogs, redes sociais; Google Maps, 
vídeos; a pesquisa, leitura e interpretação dos fatos (locais, regionais e globais) 
atuais; a criação de tabelas e gráficos na representação dos dados; 
visualização, localização e interpretação das paisagens, regiões e fenômenos, 
dentre outros. Os resultados apresentados neste trabalho reforçam a 
importância da aplicação das mídias às aulas de geografia, aliando-as, para 
que os estudantes passem a fazer o bom uso destes recursos, a ponto de 
torná-los  indispensáveis à construção do conhecimento. Bem como, para que 
possam perceber  como elas contribuem de maneira significativa para a leitura 
do mundo contemporâneo.   
 

Palavras chaves: Tecnologias, Ensino-aprendizagem, Geografia, PROUCA, 
Inclusão Digital. 
 

1 – INTRODUÇÃO  

O uso do computador como recurso no processo ensino 

aprendizagem, de Geografia ou de qualquer outro conteúdo, exige do 

professor, uma atitude de responsabilidade. É um processo de aprendizagem 

constante. O grande desafio dos últimos tempos, que mais tem provocado ao 

professo é o uso das  Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs na 

educação. 

O PROUCA – Programa um computador por aluno objetiva 

desenvolver mudanças pedagógicas, com ações inovadoras no contexto 

escolar e na sala de aula, com vista à melhoria da qualidade da educação. 

Assim sendo, o laptop educacional, conhecido popularmente no meio 

educacional como “uquinha”, foi utilizado como estratégia de inovação visando 

à melhoria da qualidade da educação nos sistemas públicos educativos, além 

de contribuir para o processo de inclusão na sociedade em rede. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados 

parciais da contribuição do Programa Um Computador Por Aluno – PROUCA 

nas aulas de Geografia dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da Escola 

Municipal Dominguinhos Pereira, município de Montes Claros, Minas Gerais. 

A metodologia utilizada neste trabalho se fundamenta primeiramente 

na pesquisa bibliográfica, com intuito de obter o embasamento teórico acerca 

dos diversos autores que se apropriam da temática do uso dos recursos 



tecnológicos e das mídias no cotidiano pedagógico. Além disso, a pesquisa 

obteve dados acerca do PROUCA. Posteriormente foi feito o relato de 

experiência, verificação e registro in loco do ensino e aprendizagem das aulas 

de Geografia, a partir da utilização dos laptops, aliando aos conteúdos 

curriculares de cada ano do ensino fundamental, às mídias digitais (em 

especial os recursos da web), objetivando a verificação dos primeiros 

resultados obtidos com o projeto, no segundo semestre de 2012. 

A escrita do trabalho foi estruturada em duas partes. A primeira (A 

Geografia Escolar aliada às mídias) enfatiza a utilização das tecnologias como 

ferramenta pedagógica utilizada pelo professor, a partir da visão de vários 

autores que se apropriam dessa temática. A segunda parte (As contribuições 

do PROUCA – Programa um computador por aluno no ensino e aprendizagem 

de Geografia) aborda as práticas pedagógicas, aliadas aos diversos recursos 

que podem facilitar e proporcionar uma aula mais dinâmica, como os laptops e 

o laboratório de informática juntamente com à internet, que possibilitam um 

espaço mais significativo para o ensino e aprendizagem de Geografia. A coleta 

de dados foi realizada no segundo semestre de 2012, por meio de verificação 

in loco, registro, entrevista e acompanhamento das aulas dos professores da 

disciplina de Geografia. 

Desta forma, a partir do objetivo dessa pesquisa, pretende-se 

suscitar discussões sobre o processo ensino/aprendizagem, também no 

sentido de verificar as reais contribuições do PROUCA, a partir da utilização do 

computador e da internet, influenciando a aprendizagem do aluno. Assim, o 

que se prende é mostrar a influência das tecnologias sobre o trabalho escolar a 

partir das relações entre mídia e educação. 

2 – A GEOGRAFIA ESCOLAR ALIADA ÀS MÍDIAS 

O magistério é uma profissão que depende de qualificação, 

aperfeiçoamento e acompanhamento no que diz respeito às transformações 

tecnológicas. O professor é um profissional dinâmico que deve buscar sempre 

acompanhar essas transformações tecnológicas agregando-as aos 



conhecimentos, “educar também é aprender a gerenciar tecnologias, tanto de 

informação quanto de comunicação” (Moran, 2007).  

O ensino da geografia, demanda a utilização das mídias 

educacionais, com a adoção de outras metodologias de ensino e 

aprendizagem, e essa integração se torna um ponto afirmativo à prática 

pedagógica. Isso requer conhecimento das tecnologias disponíveis e de suas 

potencialidades como instrumento didático. 

A Geografia é entendida como uma “ciência complexa por princípio, 

uma vez que abrange a física terrestre, a biosfera e as implantações humanas” 

(MORIN, 2009, p. 28), tornando-se, dessa forma, necessário “trabalhar com as 

possibilidades, sempre ampliadas, da troca ou divulgação constante de novas 

informações” (CARLOS, 2010, p. 7) em sala de aula. 

Dessa forma, pode-se identificar várias ferramentas pedagógicas 

tradicionais aliadas à disciplina de Geografia, como: o ambiente natural e o 

ambiente modificado tanto o urbano quanto o rural para estudos de campo e as 

ferramentas construídas socialmente como mapas, globo terrestre, bússolas, 

material impresso como livros didáticos ou não, jornal, revistas e, aqueles que 

recentemente tem ganhado espaço no ambiente de aprendizagem, sendo os 

equipamentos de informática, a internet com toda a gama de informações 

inclusive as imagens produzidas pelo sensoriamento remoto (CAVALCANTI, 

1998; FLORENZANO, 2007).  

As tecnologias, através de alguns softwares como o Google Maps, 

Google Earth e as imagens produzidas por sensoriamento remoto, podem ser 

acessadas gratuitamente através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

- INPE. Estas ferramentas oferecem o que faltava para os estudantes poderem 

realmente apreender e compreender a Geografia e sua dinâmica 

(FLORENZANO, 2007). Fala-se ainda que o ambiente virtual pode se constituir 

num espaço e numa ferramenta metodológica importante para a prática 

pedagógica do professor de Geografia, pois possui textos, hipertextos, 

imagens, sons, as diferentes formas de representação do espaço geográfico 

natural e o humanizado, bem como todos os fenômenos naturais. Tudo isso 



possibilita o  desenvolvimento de atividades com os alunos a partir da sua 

realidade atual, comparando com épocas passadas e lugares mais distantes, 

(MEC, 2009). 

Florenzano (2007) aborda que diante do aumento da disponibilidade 

dos materiais no formato digital bem como as imagens de satélite, os Atlas 

Digitais com dados socioeconômicos e ambientais, os levantamentos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as diferentes imagens de 

fotografias aéreas e alguns vídeos podem ser utilizados para informação, 

conhecimento, comparação, análises e sínteses em estudos em diferentes 

sucessões temporais, permitindo inclusive o uso interdisciplinar.  

 

3 – AS CONTRIBUIÇÕES DO PROUCA – PROGRAMA UM COMPUTADOR 

POR ALUNO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA 

 

O PROUCA – Programa um computador por aluno, OLPC (One 

Laptop Per Child), foi pensado pela primeira vez em Janeiro de 2005, na 

Reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Foi formalizado 

em Fevereiro de 2007, onde foram escolhidas 5 escolas, em cinco estados, 

como experimentos iniciais, em São Paulo-SP, Porto Alegre-RS, Palmas-TO, 

Piraí-RJ e Brasília-DF. Durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2008 

foram realizadas reuniões mensais para consolidação dos planos de formação, 

avaliação e monitoramento do Programa.   

No ano de 2009, de Janeiro a Dezembro foram realizados os 

trabalhos de avaliação e consolidação dos cinco experimentos iniciais, 

inaugurados em 2007. Finalmente, em 2010, a CCE, vencedora do pregão 

aceitou oferecer os 150000 laptops educacionais a 300 escolas da rede 

públicas já selecionadas, a um custo unitário de cerca de R$ 550,00, onde 

foram distribuídos para alunos, professores e gestores associados a programas 

de capacitações. O equipamento possui as seguintes características: Tela de 

cristal líquido de sete polegadas; capacidade de armazenamento de 4 



gigabytes, 512 megabytes de memória; Bateria com autonomia mínima de três 

horas; Peso de 1,5 kg.  

Figura 01 – Laptops do PROUCA. Acervo: Tânia Abreu. 

Com o objetivo de promover a inclusão digital, especificamente em 

escolas públicas, estaduais e municipais, e o adensamento da cadeia produtiva 

comercial no Brasil, o programa beneficiará mais de 300 escolas do país. 

Todos os estados brasileiros foram comtemplados com o programa que exige 

uma parceria entre escolas, Universidades, Secretarias de Educação, e 

Núcleos de Tecnologias Educacionais. Seis cidades brasileiras foram 

privilegiadas com o PROUCA TOTAL: Barra do Coqueiro(SE), Caetés (PE), 

Santa Cecília do Pavão (PR), São João da Ponta (PA), Terenos (MS) e 

Tiradentes (MG).  

No decorrer do ano de 2010, o PROUCA entra em sua segunda 

fase, denominada Piloto. Esta fase abrangeu aproximadamente 300 escolas 



públicas pertencentes às redes de ensino estaduais e municipais, em todas as 

unidades da federação e selecionadas de acordo com critérios estabelecidos 

entre o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a Secretaria 

de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC) e a 

Presidência da República.  

Os critérios para a seleção das escolas foram os seguintes: número 

de alunos e professores, a estrutura física da escola, (energia, espaço de 

armazenamento), localização, devendo está próxima a um Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE) ou a uma instituição Superior de Educação. E 

ainda foram contempladas uma escola da capital de cada estado e uma da 

zona rural, sendo necessário ainda um termo de adesão e um ofício de 

anuência do corpo docente com o MEC. 

No programa, o processo de formação dos profissionais da 

educação acontece em três níveis distintos, que envolvem além das escolas 

participantes, as universidades (IES), Secretarias de Educação (SE) e os 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). A formação foi programada com 

caráter semipresencial (EAD) e dividida em módulos, que abrangem  

dimensões teóricas, tecnológicas e pedagógicas. O PROUCA contou ainda 

com ações avaliativas. O processo avaliativo, diagnosticou antes da 

implementação dos pilotos, formou durante sua execução e resultou os 

impactos provocados. 

As ações de monitoramento do PROUCA envolveram dois 

componentes principais: um conjunto de ferramentas de monitoria e uma sala 

de monitoramento, com pessoal capacitado para acompanhamento do projeto. 

Em março de 2012, todas as 27 escolas municipais urbanas  e 12 

escolas núcleo da zona rural do município de Montes Claros – MG receberam 

um total de 6.900 laptops, sendo que a quantidade de aparelhos ofertados a 

cada escola variou de acordo com o número de alunos matriculados em cada 

uma delas, iniciando-se assim a adesão ao programa. Cada professor que 



esteve na regência do Ensino Fundamental também foi contemplado com um 

aparelho. 

Em se tratando das tecnologias educacionais, sabe-se que além da 

compra e entrega dos laptops nas escolas, é necessária toda uma preparação 

da infraestrutura técnica e recursos humanos para a execução eficiente do 

programa. Apesar da criação de um Núcleo de Tecnologia na Secretaria 

Municipal de Educação de Montes Claros-MG para dar suporte ao programa,  

muitas escolas ainda necessitam ser preparadas com cabeamentos, colocação 

de torres de transmissão, em especial na zona rural, contratação de serviços 

de internet e de outros serviços necessários para a utilização dos laptops. 

Essas são as principais razões, as quais o programa não está em completo 

funcionamento na maioria das escolas, possuindo apenas os laptops, porém 

sem estrutura e recursos para seu uso. Há, ainda, o trabalho de capacitação de 

todos profissionais do sistema municipal para uso da máquina como uma 

ferramenta no processo educacional. 

Para realização deste trabalho selecionou-se a Escola Municipal 

Dominguinhos Pereira para verificação e registro in loco, no segundo semestre 

de 2012, dos resultados parciais da contribuição do Programa Um Computador 

Por Aluno – PROUCA no ensino e aprendizagem de Geografia dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental. A escola possui os recursos necessários para a 

utilização dos laptops pelos alunos, além de possuir laboratório de informática 

para as aulas práticas de cada disciplina. 

Nesta escola, os laptops do PROUCA foram distribuídos para 

Direção, professores e supervisores e posteriormente foram organizados em 

turmas cursos de capacitação de 40 horas e de 100 horas, de acordo com as 

necessidades de cada profissional da escola. Em seguida, os aparelhos foram 

distribuídos aos alunos e foi realizada uma aula inaugural com cada turma para 

a orientação realizada pela técnica em informática com o auxílio de um 

professor de apoio e o professor de cada horário. Os laptops ficam 

armazenados em  armários, para guardar de maneira adequada os aparelhos e 

possuem mesas apropriadas para recarregar as baterias dos mesmos. 



Figura 02 – Laptops adquiridos pelo PROUCA – Programa Um Computador por 
Aluno. Acervo: Tânia Abreu 

Diante de alguns problemas enfrentados e citados anteriormente, 

quanto aos fatores internos e externos que muitas vezes inviabilizam o uso dos 

laptops em sala, optamos neste trabalho, por relatar, através da coleta de 

dados, além das atividades realizadas com os mesmos em sala de aula de 

Geografia, todas as atividades realizadas no laboratório de informática pelo 

professor e alunos.  

Durante o diagnóstico foram apresentadas questões aos professores 

respondentes sobre ferramentas pedagógicas aplicadas ao ensino da 

Geografia, aplicação das ferramentas computador e internet e indicação da 

ferramenta pedagógica preferia pelos alunos.  

Verificamos que nos resultados diagnosticado as principais 

atividades realizadas pelos alunos são: a utilização de blogs, redes sociais; 

Google Maps e Earth, vídeos; a pesquisa, leitura e interpretação dos fatos 

(locais, regionais e globais) atuais; a criação de tabelas e gráficos na 



representação dos dados; visualização, localização e interpretação das 

paisagens, regiões e fenômenos, dentre outros de menor frequência.  

A utilização de blogs, vídeos e jogos, nas aulas de Geografia, 

contribuem para estimular e atrair os alunos ao aprendizado. Ao abrir as 

páginas da internet, a fim de desenvolver um projeto relacionado ao conteúdo 

de Geografia, os alunos compreendem conceitos com maior facilidade, buscam 

se dedicar às aulas com muito mais prazer. Ao contrário do que acontece com 

aulas expositivas dialogadas ou com as escritas no quadro negro, tornando-se 

por vezes as aulas maçantes aos alunos.  

O uso em sala de aula de blogs estimula a prática da produção 

textual e contribui para exercitar nos estudantes o poder de argumentação. O 

uso desse tipo de tecnologia na escola tem sido quase que inevitável e requer 

mudanças significativas no perfil do professor.  

Existe uma realidade e necessidade social que não pode ser 

ignorada pelos professores. Quando se trata de novas alternativas no processo 

de aprendizagem para agradar a geração pós-Internet, precisamos adaptá-las 

para as salas de aula. Como exemplo, temos o fenômeno das redes sociais. O 

grande desafio na utilização das redes sociais ainda é a falta de conhecimento 

dos próprios professores e dirigentes das escolas que, em geral, não sabem 

usar as ferramentas em favor da educação.  

 As redes sociais em favor da educação permitem que o professor 

monitore as atividades em sala de aula e acompanhe melhor o rendimento dos 

alunos, sendo um mediador do aprendizado, ajudando no desenvolvimento da 

autonomia do aluno. 



Figura 02 – Alunos da Escola Municipal Dominguinhos Pereira utilizando os 
laptops nas aulas de Geografia. Acervo: Tânia Abreu. 

Um recurso inovador que vem sendo bastante explorado pelos 

professores de Geografia é o Google Earth. O programa oferece a exibição de 

dados geográficos a partir de uma ampla variedade de fontes. Esses dados 

incluem imagens do mundo inteiro em diferentes resoluções, com uma grande 

quantidade de informações visuais interpretáveis. Os alunos fazem uso do 

mesmo para encontrar suas casas, escolas e diversos lugares no mundo, por 

meio de ricos dados mapeáveis oferecidos pelo servidor da Google.  

Ao analisar os fatos, articulando e dominando os conceitos teóricos 

envolvidos numa notícia, por exemplo, os alunos despertam uma visão mais 

ampla e crítica dos acontecimentos. O professor deve estimular os alunos à 

reflexão e a uma possível ação diante dos fatos que os cercam. É ai que 

devemos levar em conta a influência da mídia na formação da opinião pública, 

a sua capacidade de mostrar a realidade, sendo ela também um importante 



instrumento de sua criação e recriação. O aluno tem que saber manipular isso 

de forma crítica e consciente. 

Durante as aulas, são muitas as oportunidades de construir o 

conhecimento. Desde a leitura circular para posterior interpretação; a análise 

de imagens, gráficos,  mapas,  tabelas,  charges;  desvendar passas tempos, 

caça palavras, cruzadinhas até a realização de pinturas, artesanatos com 

recicláveis, bricolagem, bingo geográfico, maquetes, telejornal; criação de 

textos sobre o conteúdo, pesquisas, criação de folder em forma de guia 

turístico; cartilhas ambientais; entrevistas; teatro; júri-simulado podem ser 

melhor utilizado, explorado e organizado com o um computador individual que 

possa proporcionar ao aluno a construção e concomitantemente a exposição 

do aprendizado. 

Além da utilização dos mapas e demais textos cartográficos 

encontrados na internet, o aluno trabalha com a compreensão da 

representação dos dados através das tabelas e gráficos. Para isso, o professor 

fazer uso do Excel, auxiliando os alunos na construção de gráficos e tabelas de 

determinados dados estudados.  

No entanto, para que esse trabalho de pesquisa, no Laboratório de 

informática, ou a utilização dos laptops realmente contribua no processo 

ensino-aprendizagem deve ser  organizado um planejamento de acordo com o 

conteúdo, ser atrativo, sanar as dúvidas existentes. Faz-se necessário a visita 

a blogs e sites que disponibilizem o assunto a ser trabalhado, para que haja 

análise e comparação de conceitos, dados e demais informações. 

A participação e presença do educador são primordiais, pois ele 

serve como estimulador orientador e moderador das atividades a serem 

realizadas. A interação com os colegas e professores, oportuniza a 

socialização e cooperação. Somente um laboratório de informática bem 

montado nas escolas, não garante a aprendizagem. 

[...] a simples introdução de laboratórios equipados com os 
computadores e outros periféricos não garantirá por si só, a tão 
propagada inclusão digital, nem tão pouco a melhoria da qualidade de 
ensino. Pode inclusive, gerar dificuldades, se a atitude de incluir tais 



ferramentas não estiver responsavelmente vinculada a uma política 
séria de formação docente, que contemple uma discussão profunda 
entre os agentes envolvidos neste processo de construção do 
conhecimento (SILVA, 2007, p.75). 

Ao incorporar as mídias digitais, tal processo aplicado à disciplina da 

Geografia por parte de professores e alunos cresce qualitativamente e 

conquista o potencial de se transformar em um diferencial na formação do 

profissional e do ser humano para atuar no século XXI. 

4 – CONCLUSÃO 

Os achados levantados nesse trabalho apontam para três aspectos 

relevantes. O primeiro, diz respeito à infraestrutura oferecida pelas escolas 

municipais. Constatou-se no que tange à disponibilização de equipamentos de 

informática e conexão à internet, foi possível verificar que tal estrutura precisa 

ser melhorada e ampliada para anteder os anseios dos corpos docente e 

discente para a utilização dos laptops, incorporando assim novas mídias ao 

cotidiano escolar. A inviabilidade do não uso dos laptops, disponibilizados pelo 

PROUCA se deve por falta de acesso a internet em sala de aula, na maioria 

das escolas, ou até mesmo o acesso com uma internet precária, impedindo o 

trabalho eficaz do professor. 

O segundo aspecto está relacionado com a preferência dos alunos 

por ferramentas pedagógicas virtuais. De fato, a nova geração encontra um 

incentivo maior no processo ensino aprendizado quando ferramentas 

tecnológicas são trazidas para a sala de aula. No entanto, os estudantes 

precisam ser orientados pelo professor sobre a transformação da informação 

virtual em conhecimento aplicado de maneira responsável.  

Finalmente, o terceiro e mais relevante aspecto expõe que apesar 

da não utilização ou subutilização dos laptops, verificamos que os alunos 

fazem uso das ferramentas computador e internet processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Geografia, em especial, a Escola Municipal 

Dominguinhos Pereira. Esse fato se deve todos os estabelecimentos 

municipais urbanos de ensino possuem laboratórios com equipamentos de 

informática conectados à internet. Esta estrutura pode ser amplamente utilizada 



por professores e alunos da disciplina de Geografia, tanto para pesquisas 

quanto para acesso a dados e informações atualizadas sobre o espaço natural 

ou construído.  

Como consequência da falta de estrutura das escolas para utilização 

das mídias em sala de aula, fica comprometido o aprendizado da disciplina 

pelos alunos, deixando o  processo de ensino aprendizagem menos criativo e 

mais monótono.  

Os resultados apresentados neste trabalho reforçam a importância 

da aplicação das mídias às aulas de geografia, para que os estudantes passem 

a fazer o bom uso destes recursos, a ponto de torná-los  indispensáveis à 

construção do conhecimento. Bem como, para que possam perceber  como 

elas contribuem de maneira significativa para a leitura do mundo 

contemporâneo.    
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