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Resultados e Discussões

Este estudo está vinculado ao projeto LIDHIS II tendo
como recorte temático a História do processo da inclusão
digital no contexto escolar da rede municipal de Caxias
do Sul e da Universidade de Caxias do Sul. O objetivo da
delimitação aqui proposta concentrou-se na revisão
bibliográfica, isto é, no levantamento de trabalhos
produzidos sobre história da educação digital.

Metodologia
Como metodologia empregou-se o levantamento de
bibliografia no Banco de Teses e Dissertações da Capes
utilizando termos pertinentes ao tema do projeto. A fim
de melhor orientar o trabalho desenvolvido, foram
construídas tabelas no programa Excel onde constam o
termo de busca, o período escolhido, o resultado, palavras
chaves, link de acesso ao arquivo e a legenda (F1, F2...)
que corresponde ao fichamento do material.

Os resultados iniciais demonstraram o recente
interesse dos pesquisadores em relação à história da
informática educativa. Os conceitos mais recorrentes
nas pesquisas foram História, memória, ensino de
História e informática educativa. Todos os trabalhos
selecionados tiveram publicação entre os anos de
2013 a 2017, sendo eles uma tese de doutorado e
quatro dissertações de mestrado.
É possível observar a existência de contribuições
acadêmicas que objetivam historicizar a informática
educativa, colocá-la em seu tempo, seu espaço e tratar
dos sujeitos que participaram de sua construção. Em
virtude da recente expansão, os pesquisadores
apontam a necessidade de haver maiores diálogos e
produções teóricas sobre o tema, não só para
compreendê-lo, mas também com a finalidade de
auxiliar na transformação do espaço escolar e sua
relação com as tecnologias.

Conclusões
A informática educativa se configura num campo
amplo para pesquisas, tendo em vista sua relevância
na sociedade atual e a presença nos mais variados
espaços. A escola é um deles e, por isso, deve estar
com olhares voltados a fim de debater e promover
transformações.
Tabela 1: trabalhos selecionados no Banco da Capes
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