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Resumo: Este trabalho teve como objetivo apresentar um conceito de aprendizagem que 

suporte as demandas da era digital. Propôs uma revisão da literatura, dialogando com autores 

da Educação e da Informática. Na Informática, priorizaram-se discussões em torno das TDRs, 

que, segundo Foresti (2006), têm se apresentado como uma alternativa concreta de 

potencialização da aprendizagem na era digital, quando os sujeitos se apropriam destas, 

contribuindo de forma expressiva no desenvolvimento, exteriorização e modificação de funções 

cognitivas do ser humano, como memória, imaginação, percepção e raciocínio, tornando-se 

uma excelente ferramenta de apoio às atividades escolares. Já no que se refere à Educação, 

realizou uma recompilação da teoria de Freire, Papert e Siemens, propondo um conceito de 

aprendizagem na era digital como resultado das concepções desses três autores. Constatou-se 

que a aprendizagem na era digital deve ser um processo comunicacional e cognitivo, em que, 

por meio do diálogo e da interação, os indivíduos assumem um papel de protagonistas. Através 

da apropriação das tecnologias, criam-se possibilidades de a aprendizagem ser um espaço de 

partilha, construção coletiva e redes de conhecimento, cujo processo de emissão parte do 

princípio das redes, tornando-a dinâmica, inovadora e criativa.  

Palavras-chave: Aprendizagem na era digital. Tecnologias digitais de rede.  

 

1 Introdução 

 

O fluxo informacional flui de modo muito mais dinâmico e descentralizado. No entanto, 

por ser menos organizado, pode levar a uma incompreensão da informação encontrada.  A 

habilidade de interpretá-la e compreendê-la está em sua organização. No momento em que se 

organizam seus fragmentos, consegue-se atribuir significado e sentido à informação encontrada. 

Nesse contexto, constatou-se que desde o surgimento dos computadores nos anos 

sessenta, mudanças estão ocorrendo na sociedade, com as tecnologias evoluindo a cada dia e se 

tornando indispensáveis. Assim, verificamos que uma nova dinâmica está se instaurando, a 

dinâmica das tecnologias digitais de rede que criam um novo espaço de interação, demandando 

uma mudança de postura e nos possibilitando assumir um papel de emissores e produtores de 

informações e não apenas receptores e consumidores (FORESTI, 2006, p. 14). Um dos setores 

que precisa acompanhar essa evolução é o da Educação, além de outros. 

Dentro desse panorama, o presente trabalho tem por objetivo apresentar um conceito de 

aprendizagem que suporte as demandas da era digital. Para que esses objetivos possam ser 
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atingidos, inicialmente serão apresentados alguns conceitos relativos às tecnologias digitais. 

Em seguida, abordar-se-á sobre a educação na era digital e considerações finais. 

 

2 A era digital 

 

 Para compreender a nova configuração que a sociedade do conhecimento demanda, são 

essenciais o entendimento de alguns conceitos, como Tecnologia Digital de Rede, ou 

simplesmente TDR, que  

 

em um sentido amplo, como os ambientes hipermidiais de comunicação interativa, 
multidirecional e rizomática que surgem com o advento do ciberespaço e que 

permitem o estabelecimento de processos de autoria colaborativa e protagonismo de 

cada nó pertencente a uma determinada rede, engendrando, portanto, a inteligência 

coletiva que sintetiza a ideia do movimento social de apropriação crítica e criativa 

destas tecnologias na cibercultura (MALAGGI, 2009, p. 108-109). 

 

Diante da apropriação das TDR`s, emergem novas possibilidades de sociabilidade e de 

práticas comunicacionais, bem como novas práticas de ser e estar no tempo, possibilitando 

interagir uns com os outros e inserir novas capacidades e potencialidades, diretamente 

condicionada ao desenvolvimento tecnológico.  

A esse processo pode-se atribuir o nome de cibercultura, como a principal dinâmica 

social deste tempo, que é um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modo de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). Segundo Lévy, o ciberespaço é 

 

o novo meio [...] que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também 

o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 

navegam e alimentam esse universo (1999, p. 17). 

 

No ciberespaço encontramos alguns elementos importantes para a comunicação, como 

o hipertexto e a hipermídia.  

O hipertexto, lógica sobre a qual a cibercultura debruça-se, suporta-se pelo ciberespaço 

e anula a noção espaço-temporal, exigindo dos sujeitos criar e recriar segundo o fluxo de 

informações e comunicações que ocorrem nesse espaço demandando que todos interagem. 

Assim,  
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hipertexto é um texto em formato digital, reconfigurável e fluido. Ele é composto por 

blocos elementares ligados por links que podem ser explorados em tempo real na tela. 

A noção de hiperdocumento generaliza, para todas as categorias de signos (imagens, 

animações, sons, etc), o princípio da mensagem em rede móvel que caracteriza o 

hipertexto (LÉVY, 1999, p. 27). 
 

Os conceitos de mídia e multimídia conduzem à hipermídia, que sintetiza a ideia de 

hipertexto multimídia, tornando-se a linguagem do ciberespaço. Dessa forma, 

 

do hipertexto passa-se hoje a hipermídia, que é uma forma tridimensional 

combinatória, permutacional e interativa de multimídia, onde textos, sons e imagens 

(estáticas ou em movimento) estão ligados entre si por elos probabilísticos e móveis, 

que podem ser configurados pelos receptores de diferentes maneiras, de modo a 

compor obras instáveis em quantidades infinitas (SILVA, 2000, p. 149). 
 

Por fim, os últimos conceitos importantes para compreender as novas demandas da era 

digital, dentro do contexto do presente trabalho, são interatividade e interação. 

Interatividade é uma modalidade comunicacional potencializada com a cibercultura 

devido ao novo cenário comunicacional instalado, que é o ciberespaço, onde ocorre a transição 

da lógica da distribuição (transmissão) para a lógica da comunicação (interatividade). Isso 

significa modificação no esquema clássico da informação baseado na ligação unilateral 

emissor-mensagem-receptor (SILVA, 2005, p. 197). 

Ao se abordar a interatividade, não se pode esquecer da interação. Apesar de ambos 

serem processos diferentes, ao mesmo tempo, eles se complementam, pois, no momento em 

que o sujeito interage e se comunica com o computador, nesse processo, pode ser desencadeado 

uma interatividade entre homem e máquina, visto que esta obedece aos comandos e pedidos do 

ser humano.  

Após a exposição de tais conceitos da era digital, realizou-se uma análise da 

aprendizagem, dialogando com Paulo Freire, Seymour Papert e George Siemens. Por fim, 

refletiu-se a respeito da aprendizagem na era digital, propondo-lhe um conceito que preencha 

as demandas da era digital, como resultado das contribuições desses três autores. 

 

3 Aprendizagem na era digital 

 

 Com base nessa evolução tecnológica que deu origem à era digital, este capítulo tem 

como objetivo principal refletir acerca da aprendizagem e compreender suas exigências, quais 

sejam: elementos que a constituem; processos envolvidos em que o contexto ocorre; e o papel 

que os sujeitos desempenham. Para isso, o diálogo acontece com autores como Paulo Freire, 
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Seymour Papert e George Siemens, em uma conexão das ideias de cada autor a respeito da 

aprendizagem e suas teorias. 

 

3.1 Contribuições de Paulo Freire 

 

Dentre as inúmeras ideias e métodos, criou o Círculo de Cultura, sendo 

 

[...] uma escola diferente, onde se discutem os problemas que têm os educandos e o 

educador. Aqui não pode existir o professor tradicional ("bancário") que tudo sabe, 

nem o aluno que nada sabe. Tampouco podem existir as lições tradicionais que só vão 

exercitar a memória dos estudantes. O círculo de cultura é um lugar - junto a uma 

árvore, na sala de uma casa, numa fábrica, mas também na escola - onde um grupo de 

pessoas se reúne para discutir sobre sua prática: seu trabalho, a realidade local e 

nacional, sua vida familiar, etc. No círculo de cultura os grupos que se reúnem 
aprendem a ler e escrever, ao mesmo tempo em que aprendem a "ler" (analisar e atuar) 

sua prática. Os círculos de cultura são unidades de ensino que substituem a escola 

tradicional de ressonâncias infantis ou desagradáveis para pessoas adultas (PROJETO 

MEMÓRIA PAULO FREIRE, 2012). 
 

Na educação de Freire, alguns elementos estão inseridos na aprendizagem, como: 

conscientização, reflexão e ação, cuja teoria e prática formam a práxis. 

Conscientização, reflexão e ação devem propiciar aos educandos a oportunidade de 

refletir acerca do mundo que os cerca, com base em suas experiências, respeitar os saberes de 

cada indivíduo e fazer com que tenham opinião própria, sendo críticos e reconhecendo sua 

identidade cultural.  

Esses três elementos – conscientização, reflexão e ação – intimamente relacionados à 

tomada de consciência do sujeito enquanto ser humano, é a possibilidade que o homem tem de 

conhecer a realidade, fundamentada na práxis, “na qual a ação e reflexão, solidárias, se 

iluminam constante e mutuamente. Na qual a prática, implicando na teoria da qual não se 

separa, implica também numa postura de quem busca o saber e não de quem passivamente o 

recebe” (FREIRE, 1983, p. 55). 

A práxis desempenha um papel importante no processo de formação da realidade ao 

defender uma aprendizagem que desenvolve nos educandos uma postura ativa e co-participante 

diante do conhecimento (FREIRE, 1983). 

Para que o processo de produção e construção do conhecimento aconteça, educadores e 

educandos precisam se relacionar de forma igualitária, tendo o ato de transferir, narrar ou 

transmitir conhecimentos aos educandos, negado, e isso pode ocorrer por meio de uma prática 

educativo-crítica. 
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Em uma prática educativo-crítica, fazem-se necessárias mudanças de atitudes e auto- 

reconhecimento, bem como tornar indispensável a superação da compreensão ingênua do 

mundo, demandando uma nova visão, confrontando-a em sua totalidade. 

Assim, para que a aprendizagem elencada por Freire ocorra, precisa-se estar inserido 

em um contexto de mudanças e transformações, sem cercear a liberdade e a autonomia. 

Para que haja essa aprendizagem elencada por Freire, dentro desse contexto e apoiada 

nesses processos, é preciso que os sujeitos assumam alguns papéis, como a proposta de uma 

metodologia conscientizadora e dialógica. 

É papel do educador propor que essa metodologia inclua temas geradores, interativos, 

de interesse de todos para que o educando torne-se um cidadão crítico e reflexivo, sentindo-se 

livre para desenvolver suas habilidades intelectuais. Tais temas são “[...] os colhidos do universo 

vocabular dos grupos com que se trabalha no processo de alfabetização” (FREIRE, 1979, p. 

113). 

Portanto, Freire defende uma aprendizagem na qual educador e educandos caminham 

juntos, sem haver memorização mecanizada de conteúdos, mas sim, reflexão e ação, autonomia, 

criticidade e diálogo acerca do que foi visto, formando cidadãos comprometidos com sua ação 

no mundo, e não apenas reprodutores do conhecimento. 

No diálogo com Seymour Papert, um dos visionários do uso da tecnologia na 

aprendizagem, trouxe sua contribuição no tocante à aprendizagem mediada pelos 

computadores. Papert, da mesma forma que Freire, acredita que a aprendizagem deve facilitar 

a formação de cidadãos críticos e autônomos, inserindo elementos como interação e resolução 

de problemas. 

 

3.2 Pressupostos da aprendizagem off-line na era digital: a contribuição de Seymour 

Papert 

 

A inserção dos computadores na aprendizagem de Papert, dinamizados pela interação e 

resolução de problemas, a aprendizagem “significa pensar diferente que anteriormente, ver o 

mundo de outra forma, sendo que isso sugere a existência de muitas alfabetizações” (PAPERT, 

2008, p. 17). É permitir ao educando construir o seu próprio conhecimento por intermédio de 

alguma ferramenta, como, por exemplo, o computador. 

Na aprendizagem de Papert mediatizada pelos computadores, o principal elemento 

inserido é a interação, que complementa seu conceito de aprendizagem.  
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Através da interação, os educandos formulam hipóteses na tentativa de resolver certas 

situações. Quando não conseguem resolvê-las, passam por conflitos cognitivos que as levam à 

busca de reformulações dessas hipóteses, ampliando cada vez mais seus sistemas de 

compreensão, num contínuo movido pela busca de equilíbrio de suas estruturas cognitivas. 

Dessa forma, a aprendizagem é resultante da interação do sujeito com o objeto do 

conhecimento, que não se reduz ao objeto concreto, mas inclui o outro, a família, a escola, o 

social (PAPERT, 2008). 

Os educandos, por meio do processo interativo, buscam informações significativas que 

sustentam atividades baseadas na construção e compreensão do conhecimento. Essas 

construções podem gerar novas concretizações, um movimento contínuo e concreto, sendo que 

uma das etapas mais importantes do crescimento mental está baseada não somente em adquirir 

novas habilidades, mas em adquirir novas maneiras de usar aquilo que já conhecemos 

(PAPERT, 1990). 

 Nessa concepção, Papert acredita que o principal processo envolvido na aprendizagem 

é a experiência que demonstra a sua importância para compreender e interferir no 

desenvolvimento dos processos cognitivos do sujeito, nos processos afetivos ou por meio das 

conexões do novo com o que já se sabe.  

Assim, para que a aprendizagem enfocada por Papert (2008) ocorra, há que se estar 

inseridos em um contexto de descobertas e de motivação ao diálogo, cujo conhecimento seja 

exposto de maneira prazerosa para os educandos. Uma de suas ideias centrais aduz que aprender 

deve ser sempre algo prazeroso, evitando enfatizar apenas os componentes racionais do 

processo, que pode ser através do processo de descoberta.   

 Por meio de um ambiente que propicie as descobertas, o educando desenvolve de 

maneira mais significativa seu aprendizado que pode ser potencializado pela motivação ao 

diálogo entre os pares: “a criança precisa estar motivada para falar sobre aprendizagem, pois só 

assim ela vai aprender significativamente, realizando associação e conexão entre as áreas de 

conhecimento, onde há riqueza de conectividade entre as coisas que conhecemos” (PAPERT, 

2008, p. 107). 

Para que essa aprendizagem aconteça dentro do contexto, proposto por Papert, é preciso 

que os sujeitos assumam alguns papéis, como: realizar uma leitura do mundo e se engajar na 

resolução de problemas. 

No momento em que o educando adquire e constrói o conhecimento interagindo com 

outros sujeitos e objetos, está sendo protagonista da própria aprendizagem potencializada pela 

leitura de mundo. Parafraseando Freire, tem-se que “a alfabetização mecânica de decodificação 
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de marcas pretas sobre o papel branco, descreve que não se deve dissociar “ler a palavra” de 

“ler o mundo”” (PAPERT, 2008, p. 17). 

Pode-se afirmar que Papert defende a leitura nas entrelinhas, a compreensão de mundo 

crítica e consciente do ato de ler e não no mero entendimento da palavra, mas na percepção da 

relação entre o texto e o contexto em que o sujeito está inserido. 

Conforme Papert, pela resolução de problemas, é possível propiciar ao educando 

condições de explorar o seu potencial intelectual no desenvolvimento de informações sobre as 

diferentes áreas do conhecimento por meio de um ambiente problematizador e educativo. 

A partir de tais exigências da aprendizagem, os recursos tecnológicos disponíveis podem 

auxiliar as práticas pedagógicas. Levando em consideração o grande fluxo de informações que 

flui cada vez mais, procurou-se refletir, junto a George Siemens, sobre os elementos inseridos 

em sua aprendizagem na era digital como conexão, reconhecimento de padrões e interatividade. 

Para finalizar, apresentou-se o conectivismo: teoria de aprendizagem que preenche as 

necessidades da era digital. 

 

3.3 Pressupostos da aprendizagem online na era digital: os horizontes em construção de 

George Siemens 

 

Na aprendizagem, potencializada pelas TDR`s, os principais elementos inseridos são: 

capacidade de formar conexões e reconhecimento de padrões, no qual complementam seu 

conceito de aprendizagem.  

A conexão e o reconhecimento de padrão são duas das atividades preparatórias da 

aprendizagem. Através da formação de conexões entre os nós da rede, cada nó alterado atinge 

todos os demais instaurando o fluxo de informações. Esses nós podem ser pessoas, objetos ou 

conteúdos. Por isso: “a habilidade de reconhecer e se ajustar às mudanças nos padrões é uma 

tarefa chave da aprendizagem” (SIEMENS, 2004, p. 4). 

Nessa concepção, Siemens acredita que alguns processos estão envolvidos na 

aprendizagem, como: a capacidade de discutir, dialogar e feedback. 

Assim, o verdadeiro valor da discussão, do debate e do diálogo está nas conexões 

formadas entre os indivíduos, cuja sociedade, essencialmente, é um espaço de formação de 

conexões.  

Uma vez determinados o diálogo e o debate, estes devem se apresentar abertos e 

transparentes, buscando incluir diversos pontos de vista. Um feedback deve ser incluído para 

permitir uma discussão permanente depois de uma tarefa iniciada (SIEMENS, 2006, p. 118).  
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Percebe-se que o feedback é o retorno da mensagem recebida e enviada, é a 

retroalimentação da informação e uma maneira de verificar se o objetivo traçado foi alcançado. 

Em uma sala de aula, por exemplo, pode ocorrer por meio de diálogos e trabalhos práticos.  

Nesse passo, para que a aprendizagem de Siemens ocorra, precisa-se estar inserido em um 

contexto de aprendizagem em rede potencializada pela conectividade.  

A conectividade é elemento fundamental da aprendizagem em rede, sendo esse processo 

suportado por uma ecologia do aprender, ou seja, em um “ambiente que promove e suporta a 

criação de comunidades que é compatível e não antagônico com a forma como as pessoas 

aprendem” (SIEMENS, 2003). 

Para que haja a aprendizagem colocada por Siemens, dentro do contexto e apoiada 

nesses processos, é preciso que o sujeito assuma o papel de nó ativo na rede.  

Quanto maior a quantidade de informação, mais estruturas, mais nós ativos são 

necessários para formar a rede. Em vez do nó ser centralizado, gerenciado e isolado, a ecologia 

deve permitir que os indivíduos definam e formem conexões, funcionando como nós separados 

em um todo agregado (SIEMENS, 2006, p. 87). 

Freire, Papert e Siemens, independente da inserção das TDR`s, defendem uma 

aprendizagem baseada no diálogo e na discussão, na conscientização e reflexão, na 

reciprocidade e no compartilhamento de sentidos e significados, conhecimentos e saberes, bem 

como na igualdade entre educadores e educandos.  

Verifica-se que o conhecimento está em diversos lugares, não apenas centrado no 

indivíduo. As tecnologias afetam de forma direta a aprendizagem, influenciando o modo como 

as pessoas vivem e se comunicam. A teoria de aprendizagem proposta por Siemens norteia-se 

nesse pressuposto: o conectivismo. 

 Uma das preocupações do conectivismo é o fato do mundo estar em rede, pois o 

conhecimento chegando abundantemente junto à sua rápida avaliação é importante, por isso 

que a habilidade de sintetizar e reconhecer conexões e padrões torna-se uma capacidade 

indispensável. 

O conectivismo apresenta um modelo de aprendizagem que reconhece as mudanças 

tectônicas na sociedade, cuja aprendizagem não é mais uma atividade interna e individualista. 

O modo como a pessoa trabalha é alterado quando se utilizam novas ferramentas. Há uma 

percepção das habilidades e tarefas de aprendizagem necessárias para os aprendizes florescerem 

na era digital (SIEMENS, 2004, p. 8). 

Portanto, Siemens é adepto da teoria de aprendizagem conectivista, que ocorre através 

das redes de conexões que o sujeito forma, tendo como principal elemento a capacidade de 
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formar conexões e o reconhecimento de padrões. Os principais processos presentes são a 

capacidade de discutir, dialogar e feedback, em um contexto de aprendizagem em rede e 

conectividade, sendo que os sujeitos devem desempenhar um papel de nó ativo na rede. 

Prosseguindo nas reflexões, fez-se uma recompilação das ideias de Freire, Papert e 

Siemens, a fim de propor um conceito de aprendizagem na era digital, como resultado dos 

conceitos de aprendizagem desses três autores, mostrando os elementos que a constituem, os 

processos envolvidos, o contexto em que ocorre e o papel que os sujeitos devem desempenhar. 

 

3.4 Proposta de aprendizagem na era digital: contribuições de Freire, Papert e Siemens 

 

Levando em consideração as ideias de Freire, Papert e Siemens, efetivou-se uma análise 

de suas concepções e, em seguida, propôs-se um conceito de aprendizagem na era digital. A 

Figura 1 mostra as principais ideias da aprendizagem na era digital, como resultado das 

contribuições desses três autores: 

 

 

 

Figura 1 – Mapa conceitual das contribuições de Freire, Papert e Siemens.  

Fonte: Primária. 

 

A Figura 1 apresenta o conceito de aprendizagem na era digital, levando em conta as 

contribuições de Freire, Papert e Siemens: primeiramente, utilizando o Círculo da Cultura; após, 
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inserindo o computador em sala de aula; e, por fim, destacando o potencial do ciberespaço na 

aprendizagem. Recompilando as ideias desses três autores, ficou evidenciado que a 

aprendizagem na era digital deve ter como principal elemento a criação de estratégias eficazes 

de aprendizagem, tendo como processo constituinte a autoria colaborativa, a conectividade e a 

interatividade, dentro de um contexto de interação, comunicação e feedback. Os educandos 

devem assumir um papel de nó ativo na rede, e o educador promover e orientar a aprendizagem, 

com vistas à inteligência coletiva.  

A partir desses pressupostos, observa-se que o conceito de aprendizagem na era digital 

é bastante amplo, dinâmico e vai ao encontro das características da era digital demandando que 

educandos assumam uma atitude de nó ativo, sendo co-autores da própria criação, dentro de 

uma dinâmica descentralizada. Isso conduz ao constante movimento comunicacional e 

possibilita o exercício da cidadania. 

 

4 Considerações finais 

 

Com a finalização desta pesquisa, verificou-se, teoricamente, que características como 

flexibilidade, dinamicidade e interatividade podem potencializar e sustentar a construção do 

saber e do conhecimento, tornando possível a comunicação e a interação. Isso autoriza a cada 

sujeito desempenhar um papel de emissor e receptor, em que educador e educando estão 

envolvidos em um processo recíproco de ensino e aprendizagem. 

Uma compreensão significativa é com relação aos conceitos estudados. Dentre os 

principais, citam-se: ciberespaço, como um novo ambiente de comunicação, interação e 

exercício da cidadania; cibercultura, como a cultura modificada pelas TDR`s; hipertexto, como 

a lógica do ciberespaço, onde a hipermídia consolida-se como linguagem e suporte de acesso 

simultâneo aos hipertextos e outras informações. Todos esses elementos podem potencializar a 

aprendizagem na era digital e vão ao encontro do processo de inclusão digital. 

Com relação aos autores estudados, pode-se dizer que Freire não utiliza computadores 

em sua aprendizagem. Seus projetos foram realizados na década de 70/80, no Círculo de 

Cultura, quando se utilizavam tecnologias como papel e caneta, quadro negro e mimeógrafo.  

Papert insere os computadores em sala de aula, na década de 90, quando tecnologias 

digitais já são conhecidas da população, mas ainda não são largamente utilizadas.  

Siemens, no século XXI, insere em sua aprendizagem as TDR`s conectando pessoas. 

Isso gera uma série de novas possibilidades, dentre elas, a facilidade de acesso à informação, 
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não precisando, necessariamente, estar dentro de uma sala de aula para aprender, tampouco no 

Círculo de Cultura.  

Recompilando as ideias desses três autores, ficou evidenciado que a aprendizagem na 

era digital deve ter como principal elemento a criação de estratégias eficazes de aprendizagem, 

tendo como processo constituinte a autoria colaborativa, a conectividade e a interatividade, 

dentro de um contexto de interação, comunicação e feedback. Os educandos devem assumir um 

papel de nó ativo na rede e o educador o de promover e orientar a aprendizagem, com vistas à 

inteligência coletiva.  

Acredita-se que esta aprendizagem deve ser dinâmica e inovadora, com o sujeito 

assumindo a postura de produtor do conhecimento, sendo protagonista do próprio aprendizado. 

Logo, a aprendizagem pode se configurar como um espaço de partilhas, construção coletiva e 

redes de conhecimento. 

Independentemente de ser ou não mediada pelas tecnologias digitais de rede, a 

aprendizagem somente ocorre se houver motivação, tanto por parte do educador, quanto do 

educando, tendo o poder de transformar a vida das pessoas. Todavia, para que esse processo 

efetivamente aconteça, é necessário se apropriar das TDR`s e se preparar para ser e estar neste 

novo espaço de convivência e de colaboração. 
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