
MEMÓRIAS DO FUTURO 2013 - EDUQUE BRINCANDO 

Facilitando o acesso a conteúdos de qualidade e estimulando a produção 
colaborativa dos educadores brasileiros, o Memórias do Futuro apresenta sua nova 
tecnologia social de pesquisa e multiplicação da Cultura da Criança brasileira. 

Integrando ações presenciais com o desenvolvimento de uma plataforma virtual de 
alimentação coletiva, o projeto reúne colaboradores / multiplicadores com agendas 
efetivas em favor do Direito ao Brincar e de uma educação para a sensibilidade, 
ampliando o trabalho de comunicação em rede e o intercâmbio de práticas 
pedagógicas inovadoras.

Nesta fase, que têm início em abril de 2013, um grupo multidisciplinar de 
educadores/pesquisadores desenvolve metodologias de utilização das tecnologias 
e da brincadeira tradicional em espaços educativos formais e não formais, criando, 
registrando e irradiando experiências que possam ser compartilhadas em diversas 
comunidades e redes. 

O grupo irá participar do desenvolvimento piloto de uma plataforma virtual de 
convergência de conteúdos sobre a infância. Um jogo virtual  colaborativo, que 
dinamiza o planejamento de aulas e estimula a prática pedagógica, facilitando a 
interação do professor com a  rede e com materiais de apoio selecionados.

Dentro da tecnologia social proposta, a memória do educador e a identidade 
cultural da infância brasileira são pontos chaves  que inspiram o uso criativo 
das TICs, valorizando a auto-estima do docente e promovendo a concepção de 
ambientes educativos mais saudáveis e produtivos. 

Inicialmente serão 20 educadores do Mato Grosso do Sul, formando um grupo 
multidisciplinar e heterogêneo, atuantes em escolas pantaneiras, aldeias 
indígenas, comunidades quilombolas, escolas tradicionais, universidades e 
espaços de arte educação. As experiências serão publicadas na rede e com o 
aprimoramento da plataforma novos educadores poderão acessar e alimentar o 
jogo, podendo utilizá-lo em diferentes currículos e situações de aprendizagem.

A Caravana Tecnobrincante do Memórias do Futuro alimenta um movimento 
para resignificar os espaços públicos para crianças no MS. Em 2012 a Caravana 
realizou 20 apresentações levando brincadeiras tradicionais e tecnologia para 
diferentes comunidades. Em 2013 este trabalho continua, com foco nas escolas, 
praças e em eventos educativos e culturais. 



O Memórias do Futuro é uma realização do Espaço Imaginário e do Pontão de 
Cultura Guaikuru, com o patrocínio da Fundação Telefônica/VIVO 

Transforme a educação do seu jeito. 
Acesse o site, compartilhe suas ideias e suas brincadeiras. 


