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Resumo 

 

Este trabalho avalia os posts do blog Colégio Sidarta na seção Blog dos Colégios do 

Jornal O Estado de S. Paulo entre os anos de 2015 e 2016. Para tanto, é apresentado o 

contexto das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação, a 

concepção e implantação do Colégio Sidarta no final de década de 1990 e algumas 

iniciativas da instituição. Entre elas, destacou-se o blog do Colégio Sidarta no Blog dos 

Colégios, cujo conteúdo foi brevemente apresentado e mapeado. Na sequência, as 

postagens foram analisadas segundo critérios de dados disponíveis e estratégicos, desde 

a data de publicação até o número de interações (compartilhamentos e comentários) 

com o público. Desse modo, acredita-se contribuir para a reflexão sobre as TIC, os 

ecossistemas comunicacionais e o processo educacional. 

 

Palavras-chave: Blog Colégio Sidarta; Jornal O Estado de S. Paulo; análise dos posts; 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); NACE Escola do Futuro – USP. 

 

O Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação 

  O desenvolvimento da tecnologia tem lançado novas abordagens em diversas 

áreas, principalmente no setor educacional. A implantação de programas e políticas de 

uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos ambientes de educação 

formal e não formal nas últimas décadas delineia um cenário marcado pelo debate 

acerca do aprimoramento de práticas de ensino e aprendizagem. 

  Há mais de 20 anos, Fredric Litto, então professor da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e coordenador científico do NACE 

Escola do Futuro – USP, preconizava o uso das TIC para fomentar novos ecossistemas 

comunicacionais e processos educacionais. A fim de gozar de experiências em um 

sistema educacional diferente do que identificava como próximo à produção industrial 

em massa, indivíduos e organizações já eram aconselhados a adquirir novos 

conhecimentos. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Pesquisadora Associada do NACE Escola do Futuro – USP, email: 
fabianagrieco@usp.br 
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Aprender o que? Os novos softwares, plataformas e sistemas que estão saíndo 
no mercado e que significam a possibilidade de melhorar a qualidade do nosso 

trabalho; os planos da nossa concorrência; as novas formas de determinar as 

preferências da clientela; as novas tecnologias disponíveis para aumentar a 

nossa produtividade. Aprender e responder de forma apropriada. É o terreno da 
Educação. Não a visão restrita da Educação delimitada pela sala de aula, mas do 

conceito de que a aprendizagem ocorre não apenas num local geográfico 

chamado "escola", mas que é um estado da mente. (LITTO, 1996, p.1) 

 

  Embora focada no uso das TIC, a crítica ao modelo educacional que abarca o 

padrão de aprendizagem como uma linha de montagem industrial, aproximava-se das 

críticas tecidas pelo filósofo e educador Paulo Freire em seus escritos de 1960. 

Inclusive, a metáfora da educação “bancária” como a doação de um saber que se funda 

na manifestação instrumental da ideologia da opressão, em que os sábios passam o 

conhecimento para os ignorantes (FREIRE, 2005), parece ter aderência em certos 

contextos de educação até os dias de hoje. 

  É justamente nessa perspectiva de uma figura “sábia” detentora do poder que 

Litto propõe a revisitação do papel do professor no âmbito da educação formal. Já que 

“o papel ativo era exercido pelo professor, e o aluno era um elemento passivo, um mero 

receptor dos pacotes de informação preparados pelo sistema educacional” (1991, p. 

410). Certos autores têm contribuído enormemente para o debate acerca do papel do 

professor e dos modelos de comunicação e educação adotados em processos de ensino e 

aprendizagem (BACCEGA, 2009; CITELLI, 2010; SOARES, 2000). 

  Em adição a tais aspectos referentes ao modelo de educação e aos professores, o 

sociólogo Muniz Sodré tem alertado sobre a necessidade de “rever a técnica e 

politicamente as hierarquias monoculturais do conhecimento” em prol de uma “ecologia 

dos saberes” (2012, p. 222), na qual as TIC ampliem as possibilidades do trânsito social 

nos locais de saber. Aliás, Sodré revela a possibilidade de incorporação das novas 

tecnologias e de diversidade afetiva no espaço pedagógico, de modo que uma forma 

pedagógica “se abra para as competências ensejadas pela sociedade em rede tecnológica 

e relativize o modelo escolar, em favor de um maior encontro com a sociedade real e 

com a diversidade das culturas” (2012, p. 227). 

  Muitas questões enumeradas por Sodré na proposição de uma revisão do 

conhecimento dialogam com certas iniciativas contemporâneas de educação formal e 

não formal no Brasil e no mundo. No entanto, o cenário no início dos anos 1990 era 

distinto. Naquele momento, o saber transmitido em sala de aula e a avaliação dos 
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saberes em dinâmicas tradicionais, através, por exemplo, de provas e testes com uma 

determinada liturgia, acabava por valorizar somente algumas competências do 

indivíduo. Na vanguarda do pensamento voltado aos hibridismos da Comunicação e 

Educação, Litto acompanhava o trabalho do psicólogo Howard Gardner em torno das 

múltiplas inteligências.  

 (...) existem evidências persuasivas para a existência de diversas 

competências intelectuais humanas relativamente autônomas abreviadas 
daqui em diante como 'inteligências humanas'. Estas são as 'estruturas 

da mente' do meu título. A exata natureza e extensão de cada 'estrutura' 

individual não é até o momento satisfatoriamente determinada, nem o 

número preciso de inteligências foi estabelecido. Parece-me, porém, 
estar cada vez mais difícil negar a convicção de que há pelo menos 

algumas inteligências, que estas são relativamente independentes umas 

das outras e que podem ser modeladas e combinadas numa 
multiplicidade de maneiras adaptativas por indivíduos e culturas. 

(GARDNER, 1994, p. 7) 

 

  Litto acreditava, assim como Gardner, que as múltiplas inteligências poderiam ser 

desenvolvidas. Para tanto, o currículo escolar devia celebrar a inteligência e a criatividade e não 

somente os pré-requisitos dos cursos (1996). Foi em meio à efervescência de ideias sobre 

processos de ensino e aprendizagem, incorporação das TIC, mudanças no perfil do 

professor e estímulo de múltiplas competências nos alunos que despontou o interesse de 

criação de uma escola diferente, como será apresentado no tópico abaixo. 

 

A criação do Colégio Sidarta: projeto arquitetônico, formação de professores e uso 

das TIC  

  Em 1997, Ya Jen Chang teve contato com os trabalhos realizados por Litto e se 

aproximou desse para identificar a possibilidade de um trabalho conjunto com a 

finalidade de criação de uma escola orientada às demandas do futuro. A aproximação 

entre Ya Jen e Fredric Litto marcou o início de uma parceria que durou três anos e 

resultou em um legado que permanece no Colégio Sidarta até os dias de hoje. 

  Segundo a pesquisadora do NACE Escola do Futuro – USP3 Fabiana Vetritti, 

autora deste trabalho, o grupo de empresários chineses, capitaneado pelo empresário 

Chang Sheng Kai, pai de Ya Jen Chang, contratou a EF – USP para desenhar um novo 

colégio seguindo três princípios (2017, p. 207): 

• teorias não substituem a experiência de vida; 

                                                
3 A transferência do Núcleo da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária (PRCEU), em 2013, resultou na mudança da sigla que antecede o nome Escola do Futuro – USP de 
NAP (Núcleo de Apoio à Pesquisa) para NACE (Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão). 
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• sabedoria é reconhecer a unidade que existe na diversidade; 

 • é essencial estimular a consciência do serviço à sociedade.   

  A ideia de criar uma escola capaz de atender à demanda dos futuros alunos e, ao 

mesmo tempo, da comunidade ao redor fez com que se pensasse a infraestrutura a ser 

implantada no terreno com mais de 40 mil m² localizado na cidade de Cotia. Desse 

modo, um dos primeiros passos foi alinhar o desenvolvimento de um projeto 

arquitetônico diferente dos implementados pelas escolas tradicionais. 

  Naquele momento, o Núcleo de Pesquisa das Novas Tecnologias de 

Comunicação Aplicadas à Educação - Escola do Futuro – USP teve um papel ativo ao 

elaborar um projeto arquitetônico alinhado aos princípios enumerados acima e, 

principalmente, fomentar o protagonismo das crianças. 

  Segundo Vetritti (2017), juntamente com o projeto arquitetônico, foi iniciado o 

processo de formação de professores, que ocorreu no centro de formação do Núcleo, 

localizado na rua Maria Antônia, nº 294. Foram convidadas 12 pessoas para compor a 

equipe do Sidarta, sendo que duas eram coordenadoras da rede pública de Cotia e três 

professoras de escolas particulares. 

  A equipe foi dividida em dois grupos: professores de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, que compreendia 1ª a 4ª série (hoje do 1º ao 5º ano), e professores do 

Ensino Fundamental II, de 5ª a 8 ª série (hoje do 6º ao 9º ano). A partir dessa divisão, o 

trabalho contemplou aulas aos sábados e em alguns dias da semana, totalizando uma 

carga horária equivalente a de um curso de pós-graduação lato sensu.  

  Um dos destaques dessa formação foi a realização de um treinamento imersivo 

de seis meses que visava à formação ampla do participante e estimulava o uso do 

computador. Para  Ya Jen4 tais treinamentos na unidade da rua Maria Antônia foram de 

grande importância para a formação dos professores, já que estimulou o uso de recursos 

digitais e explorou seus possíveis usos em sala de aula. Naquele momento, a atuação de 

Litto como coordenador científico do núcleo e sua aproximação com Gardner, bem com 

importantes figuras promotoras do uso das TIC, foram definitivas para o desempenho 

do projeto. 

  Entre os treinamentos, sobressaia o “Computerfobia”. Voltado à formação de 

professores da Educação Infantil e Fundamental, estimulava o uso das novas tecnologias 

                                                
4 Conforme entrevista cedida para Fabiana Vetritti no dia 24 de setembro de 2014 para a realização de sua tese de 

Doutorado, que resgatou 28 anos de trajetória do NACE Escola do Futuro – USP e analisou os principais projetos de 
pesquisa-ação sob a ótica das Literacias de Mídia e Informação (MIL). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

e debatia a maneira como certas ferramentas podiam ser utilizadas em sala de aula. 

Outro destaque foi a participação de especialistas do Projeto Zero, iniciativa criada pelo 

filósofo Nelson Goodman na Pós-Graduação em Educação da Universidade Harvard, 

em 1967, para estudar e melhorar a educação nas artes. Vale considerar que os 

professores David Perkins e Howard Gardner atuaram como codiretores do Projeto Zero 

de 1972 a 2000.  

  Além disso, foram destacados os pilares da educação segundo a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na formação da 

equipe5. O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI6 fundamenta que a educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares, 

conforme abaixo (2010, p. 31): 

• aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, 

com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de 

assuntos, ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades 

oferecidas pela educação ao longo da vida; 

• aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, 

de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a 

enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a 

fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos 

jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou 

nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com 

o trabalho; 

• aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar 

conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da 

paz; 

• aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar 

em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, 

discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve 

                                                
5 Segundo relato de Silvia Fichmann no dia 19 de setembro de 2016 para a realização da tese de Doutorado de 

Fabiana Vetritti. 

 
6 Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf. Título original: Learning: the 

treasure within; report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twentyfirst Century 
(highlights). Paris: UNESCO, 1996. Acesso em: 25 de setembro de 2016. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf
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levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

  Alinhado aos preceitos da UNESCO, o projeto de concepção e implantação do 

Colégio Sidarta estabeleceu políticas pedagógicas diferenciadas e que buscavam 

contemplar diversas formas de aprendizagem, incluindo o uso da tecnologia. Desse 

modo, as atividades de formação dos professores foram desenvolvidas e a escola 

implementada no final da década de 1990. 

  No bojo do projeto foi realizada uma série de iniciativas (VETRITTI, 2017): 

midiatecas com mais de 23 mil títulos em português, mandarim, inglês e espanhol; horta 

“Canto do Quero-Quero” e composteira com restos de lixo orgânico da própria escola, 

que atende toda a comunidade; aulas em laboratório com foco em Arduíno, nas quais os 

alunos buscam soluções eletrônicas para resolver problemas do cotidiano; entre outras.  

  Com vistas ao cumprimento do objetivo deste trabalho, considera-se duas 

conquistas provenientes desse processo de formação e fomentação do uso das TIC por 

professores e coordenadores: a criação do blog do próprio Colégio Sidarta7 e do blog do 

Colégio Sidarta no Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo. 

  Considerando a relevância em participar do projeto de blogs do Jornal O Estado 

de S. Paulo, uma publicação referência do Brasil e uma das mais longevas em seu 

segmento, este trabalho dedica-se a avaliar as postagens do blog do Colégio Sidarta no 

Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo de 2015 a 2016. 

 

Análise do blog do Colégio Sidarta na seção Blog dos Colégios do jornal O Estado 

de S. Paulo 

Como apresentado anteriormente, o Colégio Sidarta desenvolve uma série de 

iniciativas relacionadas aos seus três princípios norteadores. Em conformidade com tais 

princípios, passou a fazer parte do Blog dos Colégios do jornal O Estado de S. Paulo no 

ano em que a seção foi inaugurada. O Blog dos Colégios foi criado em 20158 com a 

finalidade de oferecer visibilidade aos conteúdos alojados dentro do canal Educação. A 

iniciativa é gratuita e qualquer escola interessada pode participar, desde que ciente da 

                                                
7 Disponível em: http://www.sidarta.org.br/colegio/pt/blog. Acesso em: 2 jul 2017. 

 
8 Informações disponíveis em: http://www.abi.org.br/estado-de-s-paulo-investe-em-midias-digitais/. 

Acesso em 10 jul 2017. 

http://www.sidarta.org.br/colegio/pt/blog
http://www.abi.org.br/estado-de-s-paulo-investe-em-midias-digitais/
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responsabilidade dos conteúdos e discussões, uma vez que a equipe do jornal não 

interfere na seção. 

Atualmente, o Colégio Sidarta integra o conjunto de 58 escolas9 participantes do 

Blog dos Colégios do O Estado de S. Paulo: Ábaco, Albert Sabin, Alicerce, Anglo 21, 

Aprendendo a Aprender, Bandeirantes, be.Living, Berlitz, Branca Alves de Lima, 

Concórdia, CPV, DreamKids, Eduque, Elvira Brandão, Equipe, Escola da Vila, Escola 

Viva, Faap, Friburgo/Casinha Pequenina, Girassol, Graphein, Horizontes Uirapuru, 

Ítaca, Liceu de Artes e Ofícios, Liceu Jardim, Liceu Santa Cruz, Lourenço Castanho, 

Magno/Mágico de Oz, Marista Arquidiocesano, Marista Glória, Monteiro Lobato, 

Nossa Senhora do Morumbi, Nova Visão, Novo Tempo, Humboldt, Ofélia Fonseca, 

Oficina do Estudante, Oswald de Andrade, Palmares, Pentágono, Peretz, PlayPen, 

Poliedro, Porto União, Projeto Vida, Renascença, Rio Branco, Santa Amália, Santa 

Maria, Santi, São Luís, See-Saw, Stance Dual, Vilaplay, Villare, Visconde de Porto 

Seguro, Vital Brazil. 

Conforme a figura 1, na página principal do Sidarta no Blog dos Colégios, a 

descrição da escola localiza-se à direita e as postagens à esquerda, organizadas por 

ordem cronológica decrescente (das mais recentes às mais longínquas). 

 

Figura 1 – Imagem da página principal do blog do Colégio Sidarta na seção Blog 

dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo 

 

                                                
9 A lista de escolas participantes do Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo está disponível em: 

http://www.estadao.com.br/tudo-sobre/blog-dos-colegios. Acesso em 10 jul 2017. 

http://www.estadao.com.br/tudo-sobre/blog-dos-colegios
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Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo. Em: 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-sidarta/ 

 

Interessante observar a descrição do “Quem faz” do blog do Sidarta, pois, além 

de apresentar brevemente os três princípios do Colégio Sidarta, revela o interesse da 

instituição em promover uma produção coletiva, na qual funcionários, professores, 

coordenadores, pais e alunos possam participar. Embora o texto indique essa potencial 

atuação de diferentes atores, um mapeamento revela que a produção dos posts ficou 

concentrada nos agentes do Colégio Sidarta, segundo a figura abaixo. 

 

Figura 2 – Quadro dos dados referentes aos posts no blog do Colégio Sidarta na 

seção Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo 

 

 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-sidarta/
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Fonte: quadro criado pela autora. 

 

Como apresentado, foram contabilizados 14 posts no blog do Colégio Sidarta na 

seção Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo, sendo 6 posts em 2015 e 8 

posts em 2016. Em termos de autoria, 5 posts foram escritos por profissionais do 

Colégio Sidarta e 9 não indicam a autoria do texto. Nos textos sem autoria identifica-se 

o uso da 1ª pessoal do plural (nós) ou 3ª pessoa do singular (o Colégio Sidarta) o que 

poderia tratar do trabalho de produção textual de alguma equipe especializada, seja de 

comunicação ou dos próprios professores/coordenadores. Não foi encontrado nenhum 

texto escrito por alunos ou pais. 

Além do texto, observa-se o emprego de imagens para ilustrar situações do 

cotidiano da escola, como produções dos alunos, relacionadas ao tema do texto. Dos 14 

posts, somente 2 não contam com imagem. Os demais são compostos por texto e 

imagem, cujo número de inserções varia entre 3, 6, 9 ou 12 em um único post. 

Baseado no método Keyword in Context (KWIC - Palavra-chave no Contexto), 

procedimento realativamente simples que se desenvolveu no final de 1950 e que permite 

a análise de cada título através da seleção de palavras-chave que dão acesso temático ao 

conteúdo (LANCASTER, 2004), é possível observar certa recorrência de palavras nos 

títulos dos posts: escola (6 vezes), Colégio Sidarta (3 vezes) e aulas (2 vezes). 

Além disso, o item ao final de cada texto intitulado “Mais conteúdo sobre” 

mostra um conjunto de palavras-chave clicáveis que funcionam como indexadores de 

conteúdos no próprio site (figura 3). 

 

 Figura 3 – Quadro das palavras-chave clicáveis no item “Mais conteúdo sobre” ao 

final dos textos do blog do Colégio Sidarta no Jornal O Estado de São Paulo 
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Fonte: quadro criado pela autora. 

 

O primeiro aspecto que chama a atenção na figura 3 é que o item “Mais 

conteúdo sobre” é devidamente preenchido em 12 posts, enquanto 2 não fazem 

nenhuma sugestão de palavras. É difícil justificar tal ausência, mas é correto afirmar que 

ambos os textos sem a indicação de “Mais conteúdo sobre” não possuem identificação 

de autoria. 
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Soma-se a essa constatação a observação de que certas palavras encontram-se 

com mais frequência que outras, o que se aproxima à análise de conteúdo clássica que 

privilegia a repetição de frequência de temas (BARDIN, 2011). Vale considerar que a 

contagem de palavras-chave clicáveis é um recurso quantitativo limitado e que não 

corresponde aos preceitos da análise de conteúdo. 

Embora seja um recurso limitado, a contagem do número de ocorrências 

corresponde ao interesse de ilustrar certas nuances na seção “Mais conteúdo sobre” dos 

posts do Colégio Sidarta. Por exemplo, é notório o emprego das palavras que remetem 

aos príncipios anteriormente citados: teorias não substituem a experiência de vida; 

sabedoria é reconhecer a unidade que existe na diversidade; é essencial estimular a 

consciência do serviço à sociedade – e que inclusive são reafirmados com “Educar por 

princípios” (2 aparições). Outros conteúdos que chamam a atenção pela frequência de 

ocorrência são “Desafios na/da educação” (5 vezes), “Ser Sidarta” (3 vezes) e 

“Quebrando Paradigmas” (2 vezes). 

Por fim, o último item de análise do blog do Colégio Sidarta na seção Blog dos 

Colégios do jornal O Estado de S. Paulo é o nível de interação dos posts com os leitores 

em termos de comentários e compartilhamentos. Em que se pese a importância da 

oportunidade de diálogo através do espaço para comentários, foi registrado um único 

comentário no post “Educação não é questão de gênero”, vide a figura abaixo.  

 

Figura 4 – Quadro dos números de interação dos posts no blog do Colégio Sidarta 

no Jornal O Estado de São Paulo por comentário e compartilhamento 
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Fonte: quadro criado pela autora. 

 

Curioso observar que mesmo diante de posts relativamente curtos e instigantes, 

o número de comentários tenha sido baixo. Concomitantemente, a quantidade de 

compartilhamentos foi expressiva, com a conquista de compartilhmento de 12 posts e o 

não compartilhamento de apenas 2 posts. Convém mencionar a discrepante marca de 

mais de 3 mil compartilhamentos alcançada pelo texto “O papel da escola é abrir janelas 

para o mundo, mas será que é isso mesmo que ela faz?”, segundo post publicado no 

blog do Sidarta no Jornal O Estado de S. Paulo e que possui a maior quantidade de 

imagens (12 fotos) e palavras na seção “Mais conteúdo sobre” (13 palavras). 

 Ainda sobre a quantidade de compartilhamentos, sobressai o fato de que os posts 

com a identificação dos respectivos autores tendem a obter um número de 

compartilhamento mais expressivo. Por exemplo, o post com mais de 3 mil 

compartilhamentos é de autoria da diretora do Colégio Sidarta Cláudia Siqueira. O post 

sobre o caráter de escola de aplicação do Sidarta, que ocupa o segundo posto na posição 

de compartilhamentos, com 234, foi escrito por Ya Jen Chang, presidente do Instituto 

Sidarta. E o post sobre a transformação de uma sala de aula em um Maker Space foi 

escrito por Michael Filardi, coordenador do Núcleo de Ciências da Natureza, e foi 

compartilhado 55 vezes. 
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Grosso modo, a figura 4 sugere que o público leitor dos posts do Colégio Sidarta 

no Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo tende a interagir com os posts por 

compartilhamento, que, eventualmente, pode vir a ser o modo como se sente mais 

confortável. Contudo, a redação de um comentário que não se limita às redes sociais do 

usuário e fica exposto na página do blog do Colégio Sidarta parece intimidar. 

 

Considerações finais 

As impressões expostas neste trabalho a partir da análise dos posts do blog do 

Colégio Sidarta no Blog dos Colégios do Jornal O Estado de S. Paulo baseiam-se nos 

dados referentes à data de publicação, título do post, autor do texto, recursos utilizados 

(figura 2), número e palavras no item "Mais conteúdo sobre" (figura 3) e número de 

compartilhamentos e comentários (figura 4). 

De modo geral, tal análise buscou apresentar indicadores sobre o potencial do 

uso deste espaço gratuito oferecido por um veículo cuja trajetória é longeva e sobre o 

qual não se tem registro de interferência editorial. Para além desses dados, uma análise 

mais extensa poderia abarcar outros contextos, como o conteúdo de cada post, e, assim, 

gerar um quadro que traria um novo olhar sobre a produção no blog do Colégio Sidarta. 

Em meio aos achados deste trabalho, é curioso observar que as palavras cuja 

repetição é mais frequente no item "Mais conteúdo sobre" – “Desafios (na/da 

educação)” (5 aparições), “Ser Sidarta” (3 aparições) e “Quebrando Paradigmas” (2 

aparições) – dialogam com as ideias de Litto (1996) sobre um paradigma antigo da 

educação e um novo e mais apropriado para a sociedade da informação e do 

conhecimento. 

Se no paradigma antigo os alunos são, de certo modo, "moldados" para as 

empresas e indústrias por meio de técnicas produtivas próximas às da linha de 

montagem, tais como salas de aula limitadas em recursos, mesas/cadeiras dispostas em 

filas e professores na função de entregadores do conhecimento, no contexto do 

contemporâneo e do novo paradigma, a escola deve ser um ambiente inteligente, 

concebido para a aprendizagem, rico em recursos e onde os alunos possam construir 

conhecimentos de acordo com seus estilos individuais e os professores exercer um papel 

mais de mediação e aprendizado conjunto. 

Sendo assim, é possível observar que as atividades realizadas pelo Núcleo de 

Pesquisa das Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação - Escola do 
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Futuro – USP e, sobretudo, pelo então coordenador científico Fredric Litto, 

contribuiram para germinar os princípios do Colégio Sidarta e mantê-los atualizados 

diante das demandas da comunicação e da educação nos dias de hoje. O investimento na 

concepção e implementação da escola, bem como na formação de 12 profissionais no 

centro de formação localizado na Rua Maria Antônia, nº 294, viabilizou o projeto de 

uma escola orientada ao futuro e permeada pelo uso das TIC.  
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