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RESUMO 

Esta pesquisa que foi realizada numa escola pública de ensino médio integrado ao 

técnico, fruto da parceria entre a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro e a iniciativa 

privada, e teve como objetivo, identificar por meio da análise da produção desenvolvida 

pelos alunos, como as práticas pedagógicas desenvolvidas amparadas pelo uso das TIC, 

favoreceram a autoria coletiva e como estas contribuíram para ampliar a autonomia 

intelectual dos alunos. A metodologia foi netnográfica. Os instrumentos de coleta de 

dados foram a análise documental e as produções dos alunos.  O referencial teórico teve 

por base a teoria sócio-interacionista, a epistemologia genética, o construcionismo e o 

conceito de autonomia complementar à heteronomia. Os resultados da pesquisa 

indicaram que a mediação docente e o desenho didático pedagógico, definidos pela 

direção do colégio e aplicados pelos professores, utilizando as TIC como suporte à 

aprendizagem favoreceram o desenvolvimento da autoria coletiva e o desenvolvimento 

de novos saberes pelos alunos, identificou a integração com outras redes e orientou-os 

para serem cidadãos críticos capazes de intervir no seu meio social, além de prepará-los 

profissionalmente. Por fim os resultados da pesquisa parecem indicar que práticas 

pedagógicas suportadas pelas TIC associadas ao desenho didático com a mediação 

docente em aprendizagem por projetos favorecem a autoria coletiva e o 

desenvolvimento de autonomia pelos aprendizes. 

Palavras-chave: Autoria, Autonomia, Aprendizagem, Educação, Ensino, Colaboração, 

TIC. 

 



9 

 

ABSTRACT 

This research was made in a public school which has an integrated educational system 

of high school and technical education. It is a result of a partnership between the 

Secretary of State of Rio de Janeiro and private initiative which aimed to identify how 

the pedagogical practice developed and supported by the ICTs favor the collective 

authorship and how they contribute to amplify student´s intellectual autonomy. The 

methodology was netnographic. The data collecting tools were documental analysis and 

student´s production. The theoretical background was based on social interactive theory, 

Cognitive Theory, constructionism and autonomy concept complementary to 

heteronomy. The research results have shown that the teachers´ support and the 

didactic-pedagogical draw defined by the school direction and applied by the teachers 

using the ICTs as learning support have favored the development of collaborative 

authorship and new knowledge by the students, identified the integration with other 

networks and guided them to be citizens with critical sense, capable of interacting in 

their social environment,  besides preparing them professionally.  Finally, the research 

results seem to indicate that pedagogical practices supported by the ICTs and associated 

with the didactic draw and teaching mediation in the learning process of projects, favor 

the collective authorship and apprentices´ autonomy. 

Key-words: Authorship, Autonomy, Learning, Education, Teaching, Cooperation, ICT. 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

Atualmente existe uma grande tendência na educação brasileira de apoiar o 

planejamento de ações educativas no sentido de promover mudanças sociais. 

Acreditamos que essa mudança seja possível por meio de uma escola que promova uma 

educação criativa, autônoma e colaborativa onde haja a participação de todos os atores 

envolvidos na educação. 

Uma instituição de ensino que estimule a produção cultural, o 

empreendedorismo, o desenvolvimento científico e tecnológico, o pensamento reflexivo 

com responsabilidade social, além de ofertar educação por diferentes metodologias 

educativas, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de 

profissionais na área tecnológica pode oferecer bases para contribuir para mudanças 

sociais. 

As instituições de ensino poderiam, em nossa opinião, definir e adotar 

mecanismos de incentivo à participação do aluno de forma colaborativa, criativa e 

apresentar propostas pedagógicas concretas que estimulem a produção. 

Outras propostas políticas pedagógicas não menos importantes, seriam 

estabelecer diretrizes de capacitação continuada aos docentes, firmar parcerias intra e 

interinstitucionais para troca de saberes, estimular liberdade de criação e a participação 

em movimentos sociais que visem superar condições de desigualdade e exclusão 

existentes no país. 

Efetivar a reestruturação acadêmica da área de ensino, programar normas 

didático-pedagógicas orientadas e apoiadas com o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) constituem, hoje, diretrizes de políticas governamentais para as 

escolas públicas. 

Este fato pode ser comprovado pelos diversos programas de incentivo à 

educação tecnológica disponibilizados pelo Governo Federal. Segundo dados obtidos no 

sítio do Ministério da Educação e Cultura - MEC
1
, uma das metas do Plano de 

                                                

1 Sitio do MEC. Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2012. 

 

http://www.mec.gov.br/


17 

 

Desenvolvimento da Escola - PDE
2
, o programa Brasil Profissionalizado

3
, criado em 

2007, tem por objetivo modernizar e expandir a rede pública de ensino médio integrado 

à educação profissional e tecnológica, integrando o conteúdo do ensino médio à pratica. 

De acordo com o sitio do MEC, o investimento já ultrapassa R$ 1,5 bilhão em obras de 

infraestrutura, formação de professores e desenvolvimento de práticas pedagógicas; e 

que até 2014 serão disponibilizados R$1,8 bilhão aos estados e municípios que ofertam 

educação profissional no país. 

Ainda no sítio do MEC encontramos informações do Programa Nacional de 

Formação Continuada em Tecnologia Educacional – ProInfo Integrado
4
, voltado para o 

uso pedagógico das  TIC na escola pública de educação básica, em parceria com estados 

e municípios. O programa atua em três frentes: i - distribui às escolas computadores 

com acesso a internet; ii - oferece recursos multimídia e conteúdos educacionais pelo 

Portal do Professor, pela TV Escola, DVD Escola, Rádio Escola, pelo Domínio Público 

e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais; iii - formação docente continuada.  

Os estados e municípios ficam responsáveis por montar a infraestrutura física dos 

laboratórios e para os cursos de formação. 

Segundo dados do ProInfo de abril de 2012, já são mais de 2 milhões de 

docentes nas redes públicas no pais. Destes, 440 mil participaram de algum ou vários 

dos cursos oferecidos pelo Programa. 

Outra motivação para realizarmos esta pesquisa é o Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica na qual sou docente. Segundo dados do 

MEC/SETEC/CGSIFEP foram abertas 42 novas instituições federais, com a criação de 

74.136 novas vagas em cursos técnicos de nível médio e superiores de tecnologia; 5.513 

novos postos de trabalho, sendo 2.110 para professores, numa área de abrangência de 

1500 municípios, além de investir R$99,5 milhões em obras e R$67,7 milhões em 

recursos humanos. 

                                                

2 PDE: Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=176:apresentacao&catid=13

7:pde-plano-de-desenvolvimento-da-educacao>. Acesso em: 5 maio 2012. 
3 Programa Brasil Profissionalizado: Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12325&Itemid=663>. 

Acesso em: 5 maio 2012. 
4 ProInfo: Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=462&msg=1>. 

Acesso em: 5 maio 2012. 
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A instituição na qual se realizou esta pesquisa também é reflexo de 

investimentos públicos na melhoria da educação: é fruto da parceria público-privada 

entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Oi Futuro. Nesta parceria, o 

Colégio Estadual José Leite Lopes - CEJLL sedia o programa NAVE – Núcleo 

Avançado em Educação, criado pelo Oi Futuro, onde o CEJLL oferece o ensino médio e 

o NAVE os cursos técnicos.  Esta parceria, em menos de cinco anos, já recebeu o título 

de Escola Mentora oferecido pela Microsoft como referência mundial em inovação 

tecnológica, conforme podemos confirmar no sitio da MicroSoft
5
. 

Além das motivações acima descritas, procuramos identificar nessa escola, se a 

prática em exercícios de autoria coletiva contribuiu para fazer da escola uma produtora 

de bens culturais, de fatos e artefatos como tratam Latour (2000) e Tornaghi (2007).  

A relevância desta pesquisa decorre de fatores diversos: i) os investimentos de 

diversas instâncias governamentais para inserção das tecnologias na educação; ii) o 

crescente uso das tecnologias, em especial as digitais, em sala de aula; iii) por analisar a 

produção centrada na autoria e focada no desenvolvimento de autonomia pelos alunos; 

iv) ser desenvolvida em escola pública de ensino médio integrado ao ensino técnico, 

fruto de um projeto ímpar de parceria da escola pública com a iniciativa privada e v) ter, 

a escola, a perspectiva de ser uma escola de excelência que já “nasceu” com  proposta 

pedagógica centrada no uso das tecnologias. 

1.2. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O estudo investigou a contribuição das TIC nos processos pedagógicos, em 

particular no desenvolvimento de autonomia, via experiências de autoria dos alunos dos 

três cursos técnicos nas áreas de concentração de: programação de games, geração de 

multimídia para TV digital e roteiros interativos do Programa NAVE e do CEJLL.  

Os objetos da pesquisa foram as produções desenvolvidas pelos alunos do 

CEJLL participantes do programa NAVE.  

O estudo teve como foco a produção dos discentes que possibilitou 

desenvolvimento de autonomia a partir de práticas de autoria. A metodologia utilizada 

                                                

5 Sitio da MicroSoft: Disponível em: 

<http://www.microsoft.com/brasil/educacao/escolainovadora/noticias/2010_mais_que_inovador.mspx>. 

Acesso em: 25 nov 2011. 

http://www.microsoft.com/brasil/educacao/escolainovadora/noticias/2010_mais_que_inovador.mspx


19 

 

foi a etnografia digital: analisamos a produção dos alunos disponível em meio digital e, 

a partir dela, buscamos inferir como se deram algumas relações sociais e de produção. 

Foi escolhida para análise a produção dos alunos cursando o terceiro ano em 

2011 por ser turma em processo de finalização do curso, a segunda ser formada nessa 

instituição, o que não impede que tenhamos projetos desenvolvidos em conjunto com 

alunos de outras séries ou até mesmo de outras redes sociotécnicas. 

1.3. CONCEITOS BÁSICOS 

Vamos tratar o contexto sociotécnico em que se encontra a escola analisada, 

com apoio em Castells (2007) e Lévy (1999). De Castells (2007) trazemos a noção de 

Sociedade Informacional e sociedade em rede para contextualizar a experiência de 

produção coletiva. De Lévy (1999), a conceituação de ciberespaço e cibercultura. De 

Latour (1994, 2000), em consonância com Lévy e Castells, buscamos o conceito de rede 

sociotécnica. Do mesmo Latour, trazemos, ainda, ideias exploradas também por 

Tornaghi (2007) no contexto escolar: fatos e artefatos como produções técnicas que 

fazem da escola um espaço de produção de bens educacionais e culturais. 

De Paulo Freire (2005) trazemos a escola para vida, o respeito aos saberes dos 

educandos e a educação para a práxis humana. Em Freinet (2001) buscamos a 

pedagogia político-social, a pedagogia do trabalho, a escola da vida com base em um 

trabalho e a aprendizagem pela ação. 

De Vygotsky (1987) nos apropriamos da utilização dos signos e símbolos como 

mediadores no processo de desenvolvimento e de aprendizagem e a linguagem como 

mediadora entre o pensamento humano e o mundo real.  

Em Papert (1994) e Valente (1991) buscamos o uso do computador como 

suporte à educação e o conceito de construcionismo. 

Para tratar do autor e co-autor nos apoiamos em Latour (1994) e Tornaghi 

(2007).  

Em Castoriadis (1982) buscamos o conceito de autonomia como tendo na 

heteronomia elemento de complementaridade: quanto maior a dependência de pares e 

objetos, tanto maior serão as possibilidades do indivíduo.  
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Em Tornaghi (2007) buscamos a noção de Escola Autora, que apresenta a escola 

como produtora de bens culturais que saltam seus muros. Ser-nos-á útil para analisar 

diferenças entre a identidade social desta escola e a da escola tradicional. 

A proposta pedagógica de aprendizagem por projetos nos ajuda a descrever a 

forma com é estruturado o trabalho pedagógico na escola em foco. 

1.4. O QUE HÁ NA LITERATURA 

Buscamos em diversos repositórios universitários e centros acadêmicos, o que já 

existe publicado sobre o tema desta pesquisa. A busca foi feita com base nas palavras-

chave: autonomia, autoria, projeto de aprendizagem, projeto de ensino, aprendizagem 

por projeto, co-autoria e co-criação, construção do conhecimento, informática e 

educação, interação. Após a leitura de diversas dissertações, teses e artigos com temas 

afins selecionamos cinco para descrever brevemente, abaixo, seus objetivos e suas 

conclusões. 

A primeira dissertação pertence a Guedes (2011) e investiga a aprendizagem da 

disciplina de desenho técnico com a utilização do software GeoGebra para alunos dos 

cursos técnicos integrados de nível médio.   

A pesquisa investigou os seguintes itens: se a utilização do software contribui 

para a aprendizagem e o desenvolvimento de autonomia dos alunos; de que forma o 

software é utilizado para desenvolver o ensino e aprendizagem e se com a utilização do 

software os alunos aperfeiçoaram os conceitos de geometria. 

A coleta de dados teve como base as atividades desenvolvidas pelos alunos e 

entrevistas. 

Os resultados da pesquisa revelam que: ocorreu aprendizagem e a construção de 

conhecimentos com o uso do software assim como a compreensão dos elementos 

geométricos e suas propriedades; revelou que os alunos se adaptaram a nova 

metodologia facilmente, bem como ocorreu o desenvolvimento, independente, por parte 

dos alunos de novas aplicações do software.  

Outro fato revelado na pesquisa é que os alunos desenvolveram autonomia para 

seu aprendizado e o uso do software possibilitou ampliar a compreensão dos conteúdos 

construídos de modo ativo e constatou-se a interação e colaboração entre pares. 
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A segunda dissertação a ser relatada foi escrita por Silva (2008) e investiga 

como professores da Rede FAETEC, utilizam as TIC no ensino. Para essa finalidade a 

pesquisa questionou: qual a formação pedagógica com o uso das TIC esses professores 

possuem; o que pensam esses professores sobre a incorporação das TIC no processo 

ensino-aprendizagem; a escola objeto da pesquisa possui recursos para a implantação de 

práticas pedagógicas com o uso das TIC, caso afirmativo: de que forma são 

disponibilizados e utilizados; qual o objetivo desses professores quando usam as TIC e 

quais foram as dificuldades enfrentam para usá-las em suas aulas.  

Os resultados da pesquisa indicam que: poucos professores tinham formação 

para o uso educacional das TIC, mas aprovam sua incorporação, porém resistem em 

usá-las; a pesquisa revela a existência de recursos básicos, na instituição, para o ensino 

aprendizagem embora insuficientes e de acesso difícil. Entre as dificuldades relatadas 

destacam, em relação à escola: obter o recurso, conservar, guardar, divulgar, dar acesso, 

estimular o uso e propor estratégias para o seu melhor aproveitamento; em relação aos 

professores a pesquisa apresenta: falta de domínio das tecnologias e tempo para preparar 

o uso, bem como no pouco comprometimento com a escola e os alunos.  

Outro item importante a ser destacado nesta pesquisa é que somente uma escola 

das três pesquisadas possuía Projeto Pedagógico, que menciona a importância das TIC; 

por último, a pesquisa aponta que os professores evidenciaram, ainda, uma visão 

dicotômica entre tecnologia e ensino na medida em que não perceberam a primeira 

como parte integrante do segundo. 

A terceira dissertação a ser relatada foi desenvolvida por França (2008) e teve 

por finalidade fazer uma análise sobre a atividade docente diante do uso das TIC e do 

contexto educacional. Objetivou identificar a necessidade de que os cursos de formação 

de professores reflitam sobre a inserção das TIC na Educação. A pesquisa trata de um 

estudo que está inserido na linha de pesquisa “Universidade, Docência e Formação de 

Professores” do programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas. Foi 

utilizada metodologia de abordagem qualitativa, estudos bibliográficos e entrevistas. A 

análise dos dados teve como base: 1) a escola e os alunos; 2) a escola e os professores; 

3) políticas educacionais; 4) exclusão digital e algemas digitais; 5) uma nova concepção 

de tempo e espaço; 6) ressignificar o papel do professor. 
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Os resultados indicam que as TIC podem beneficiar a prática docente e 

evidenciou a necessidade de se repensar o papel do professor devido ao 

desenvolvimento tecnológico, à globalização, entre outros. Destacou, também, a 

necessidade da capacitação dos docentes, adequação dos cursos de formação, programas 

e políticas governamentais, mais eficazes para revalorizar o tempo e espaço escolar com 

a inserção das TIC. 

A quarta dissertação a ser relatada foi desenvolvida por Ricardo (2005) e aborda 

a autoria nas salas de aula virtuais.  Questiona como alunos e professores de um curso a 

distância veem o processo de autoria na construção do conhecimento; como ocorre o 

processo de autoria em uma sala de aula virtual e quais práticas pedagógicas utilizadas 

nesse ambiente favoreceram a autoria.  

A pesquisa foi realizada com 27 alunos e 7 docentes de um curso de 

especialização, na área de gestão em negócios, com 60% de sua carga horária on-line. A 

coleta de dados foi realizada por meio de questionários, entrevistas e observação de 

campo. Foram utilizados os conceitos de Foucault e Bahktin para identificar a autoria 

nas produções dos alunos. 

 A pesquisa evidenciou que a autoria se manifestou especialmente no fórum de 

discussões e no trabalho final, realizado sob a forma de um Plano de Negócios. O 

processo de autoria foi favorecido pelas discussões e elaboração conjunta do trabalho 

final e as práticas mais importantes foram o debate, a pesquisa, o uso de autores e obras 

para apoiar as propostas apresentadas no Plano de Negócios.  

A quinta dissertação (tese) pertence a Alegre (2005) e teve como propósito 

identificar como os professores do Ensino Superior do CEFET-PR identificam as TIC 

como mediadoras e facilitadoras dos processos de ensino e aprendizagem. Objetivou 

averiguar a percepção dos docentes com relação à utilização das TIC, em contextos 

educativos. Pretendeu verificar se a escola oferece recursos tecnológicos assim como se 

as utilizam ou não nas práticas pedagógicas. E, se quando há a utilização de tais 

tecnologias pelos professores, esta é decorrente de apoio pedagógico institucional ou se 

tal habilidade foi adquirida por interesse próprio ou necessidade. 

A pesquisa apresenta entre outras conclusões: a necessidade da escola elaborar 

um plano de formação docente continuada; identificou o uso das tecnologias como 

ferramenta de apoio em sala de aula, embora pouco utilizada; a análise dos dados 
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revelou que os docentes não mudam suas práticas didáticas em sala de aula, seja com a 

utilização de tecnologias mais tradicionais (TV, vídeo, retroprojetor), ou com a 

utilização das novas TIC. 

Outros itens evidenciados nesta pesquisa foram: os professores apoiam o uso das 

TIC em sala de aula; percebeu-se na fala dos professores a existência de falta de 

estrutura de gestão na instituição em que, para inserir as TIC na sua prática pedagógica, 

o professor encontra burocracias. Houve unanimidade do corpo docente em afirmar que 

não ocorre planejamento para a utilização das TIC. 

A pesquisa, também, evidenciou a não utilização de tecnologia, mas foi 

apontada como desejável; os professores reconhecem a necessidade de reprogramar sua 

forma de ensinar em função das TIC e do trabalho em grupo. 

Por fim a pesquisa apresenta que apesar da consolidação do uso das TIC nos 

processos de ensino e aprendizagem na escola pesquisada, como um elemento inovador, 

ainda não ocorreu. A pesquisa entendeu que isto é decorrente da recente implantação 

das TIC na instituição pesquisada, sem que ela tenha mudado as práticas de gestão e de 

organização. E as políticas públicas de implantação das TIC na instituição, não deram 

suporte para que ocorressem as mudanças necessárias. 

Apesar do imenso número de dissertações, teses e artigos com temas afins não 

encontramos nenhuma que tratasse diretamente o tema proposta para esta pesquisa ou 

que tenha como objeto de pesquisa uma instituição com as mesmas características do 

Programa NAVE. O que nos motivou ainda mais a desenvolver este trabalho. 

Pelo exposto acima, apresentamos o objetivo geral desta pesquisa.  

1.5. OBJETIVOS 

O objetivo da presente pesquisa foi investigar, através da produção de discentes, 

como ocorreram a aprendizagem e o desenvolvimento de autonomia em uma escola 

pública de ensino técnico de nível médio do Estado do Rio de Janeiro que tem as TIC 

como suporte em processos de autoria coletiva. 

Para tanto, fez-se necessário pesquisar: 

 Como as práticas desenvolvidas na escola, amparadas pelo uso das TIC e 

voltadas para o exercício da autoria coletiva se consubstanciam na 

produção de seus alunos; 
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 Como estas produções revelam aprendizagens dos alunos e 

 Como estas produções revelam ampliação da autonomia intelectual dos 

alunos. 
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CAPITULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A INVASÃO DAS TECNOLOGIAS NAS SALAS DE AULA 

É fato que estamos diante de novos paradigmas e as novas tecnologias digitais 

colocam desafios tanto na organização da escola quanto no sistema educacional em 

geral. A escola ao utilizar as tecnologias para desenvolver o aprendizado e novas formas 

de pensar, inevitavelmente acaba se organizando em forma de rede impulsionada pela 

internet. Para Dowbor (2001), a educação deixa de ser um universo em si e se torna um 

articulador dos diversos espaços de conhecimento oriundos do sistema digital de 

informação. 

Concordamos com Dowbor (2001), ao afirmar que não é suficiente colocar 

computadores nas escolas, torna-se necessário mudar a forma de ensino devido às 

tecnologias se apresentarem em constante transformação. Este autor afirma, ainda, que 

"as tecnologias sem a educação, conhecimentos e sabedoria que permitam organizar o 

seu real aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior escala os 

mesmos erros." (DOWBOR, 2001, p. 02).  

Como podemos perceber não se trata apenas de colocar computadores com 

acesso à internet nas escolas ou utilizar tecnologias em sala de aula: faz-se necessário 

repensar os caminhos do ensino e redefinir as novas funções do professor como 

mediador desse processo. 

De acordo com Dowbor (2001), grandes transformações estão ocorrendo no 

universo do conhecimento; diante dessa nova perspectiva de sociedade e do novo papel 

do conhecimento as escolas poderiam se organizar para além de espaços culturais e 

científicos, como, por exemplo, como redes culturais interativas que possibilitam novos 

desafios à educação. Como será visto mais adiante o programa NAVE se enquadra nesta 

perspectiva educacional. 

Para que se verifique o que Dowbor (2001) propõe, as TIC devem ser inseridas 

no currículo de forma a interferir nos processos de ensino e de aprendizagem, 

potencializando práticas interativas e colaborativas quer na relação entre docentes e 

discentes, quer entre discentes. 
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2.2.  SOCIEDADE INFORMACIONAL 

O mundo vem passando por mudanças, num processo de integração econômica, 

social, cultural e política denominado globalização. 

Castells (1999) declara a existência de 

um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital tanto está promovendo a integração global da 

população e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura 

como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 

indivíduos. (CASTELLS, 1999, p. 22). 

Nesse contexto, são feitas novas exigências à escola enquanto instituição de 

formação. A globalização e a competitividade no mercado de trabalho tornam cada vez 

mais necessárias a formação do aluno voltada para autonomia, criatividade, colaboração 

e o trabalho em rede. 

Práticas educativas que propiciem a formação conforme descrita acima, exigem 

o desenvolvimento de habilidades e competências que envolvam, entre outros saberes, 

ensinar e orientar a utilização das tecnologias, em especial as digitais; desenvolver 

estratégias de ensino que proporcionem aos alunos oportunidades de produzir 

colaborativamente e de forma contextualizada; buscar informações e publicizar 

produções próprias. Castells, afirma que uma “sociedade é informacional se possui uma 

sólida tecnologia de informação - infraestrutura, produção e conhecimento”. 

(CASTELLS, 2007, p. 32). 

Como veremos mais adiante a escola analisada foi estruturada de forma 

consoante com o que preconiza Castells. 

2.2.1. A SOCIEDADE EM REDE 

A sociedade informacional, conforme descrito por Castells (1999), abre para a 

escola possibilidades de atuação pedagógica que, antes dela, só eram viáveis com 

grande esforço e custo. Entre as incontáveis possibilidades podemos destacar: interação 

intra escolar e interescolar de forma ampla, rápida e segura; suporte para trabalhos 

colaborativos; comunicação multimodal; facilidade e rapidez na busca ou divulgação da 

informação em qualquer ponto do mundo; acesso ao produtor da informação; espaço 

para publicação da produção escolar a custos desprezíveis (em se considerando que já 

haja computadores e acesso à internet).  
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Castells define a sociedade em rede como  

uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de 

comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica e em 
redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem 

informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes. 

(CASTELLS, 2005, p. 19). 

Segundo Castells (2005), a comunicação em rede “transcende fronteiras”, é a 

própria globalização. Para este autor, “aquilo a que chamamos globalização é outra 

maneira de nos referirmos à sociedade em rede” (CASTELLS, 2005, p. 17), pois 

permite integrar bens, serviços, comunicação e ciência por meio das tecnologias.  

Na visão de Castells a sociedade em rede 

não é o futuro que devemos alcançar como o próximo estádio do 

progresso humano, ao adotarmos o paradigma das novas tecnologias. 

É a nossa sociedade, em diferentes graus, e com diferentes formas 
dependendo dos países e das culturas. Qualquer política, estratégia, 

projeto humano, tem que partir desta base. Não é o nosso destino, mas 

o nosso ponto de partida para qualquer que seja o «nosso» caminho, 
seja o céu, o inferno ou, apenas, uma casa remodelada. (CASTELLS, 

2005, p. 25). 

Para Castells, a sociedade em rede com sua estrutura flexível e global interage 

com diferentes realidades; tempo e espaço não são obstáculos; permite comunicação 

multimodal; se apresenta dependente de mercados e de produtos, possibilitando, 

inclusive, identificar pontos comuns e diferenças entre sociedades; facilita a 

compartilhar ou trocar de conhecimentos. Desse modo, Castells, destaca que a troca de 

conhecimentos e a partilha cultural possibilitam: 

um conhecimento fundamental para o exercício da autonomia, ou seja, 
para a escolha do caminho que pretendemos seguir e para atingir os 

resultados por nós definidos, a nível dos estados ou das entidades 

públicas, de empresas ou cidadãos atuantes isoladamente ou em 

grupo. (CASTELLS, 2005, p. 8). 

Uma escola informatizada, tecnicamente inserida na era informacional, pode 

desfrutar da interatividade, do acesso rápido, da recuperação, atualização e 

armazenamento de informações, de processos colaborativos à distância ou presenciais. 

Tais possibilidades permitem repensar o ambiente educacional, rever estratégias que 

fomentam a aprendizagem e até a própria organização curricular que forma esse espaço 

de interação. Como veremos mais adiante é o que ocorre na escola em foco. 
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2.3. REDES SOCIOTÉCNICAS 

Segundo Latour (2000), rede sociotécnica é uma rede de actantes, rede 

heterogênea composta por humanos e não humanos. O mesmo autor (2000, p.138), 

propõe “chamar de actante qualquer pessoa e qualquer coisa que seja representada”. 

Ainda, de acordo com Latour (1997, p. 294), o conceito de rede pode ser utilizado para 

definir a tecnociência, a entidade sociotécnica que produz fatos ou artefatos. 

Entendemos aqui, como fatos o que é produzido pelas ciências naturais e sociais e 

artefatos como o que é projetado pela pesquisa dos cientistas e engenheiros, 

pesquisadores e cientistas.  

Na construção de fatos pela rede sociotécnica cada elemento dela é tão 

necessário quanto qualquer outro – nesse sentido podemos considerar que é mais que 

uma simples cadeia de elos, é uma rede - capaz de produzir o que uma coleção de 

indivíduos e entidades isoladas não conseguiria. 

Latour analisa como a ciência e a tecnologia são produzidas no contexto 

sociotécnico com o conteúdo técnico para a construção de fatos científicos e artefatos 

técnicos, por meio da rede de actantes. Afirma que, para compreender como se dá a 

produção cientifica devemos estudar a ciência em ação, e não a ciência ou a tecnologia 

pronta. 

 Seguindo esta perspectiva metodológica, buscamos abrir a caixa preta do 

NAVE por meio da análise das produções de seus estudantes e das propostas 

pedagógicas realizadas e interações entre alunos, professores e artefatos tecnológicos. 

Para tal, analisou-se não apenas a produção final ou seus resultados (como as 

premiações em concursos), mas os registros que revelam a caminhada e o 

desenvolvimento dos produtos. Neste sentido, na impossibilidade de acompanhar os 

desenvolvimentos in loco, lançamos mão dos registros digitais dos processos e etapas da 

produção, em processo de levantamento e análise de dados típico da etnografia digital. 

Para Latour, “o destino de fatos e máquinas está nas mãos dos consumidores 

finais; suas qualidades, portanto, são consequências, e não causa, de uma ação coletiva” 

(LATOUR, 2000, p. 423). 

Fatos se reproduzem! São esquecidas as muitas pessoas que o 

transportam de mão em mão, as inúmeras entidades atuantes que 
conformam os fatos e são por eles conformadas, as complexas 

negociações para definir que associação é mais forte ou mais fraca [...] 



29 

 

Agora estamos no reino das ideias que procriam ideias que procriam 

ideias. [...] (LATOUR, 2000, p. 221). 

A citação acima reforça a importância do estudo das produções em ação, da 

necessidade de perceber as modificações que os fatos e artefatos sofrem devido a 

processos que fogem ao controle de seus proponentes: pela participação da sociedade, 

do comércio, da política ou de qualquer outro actante.  

Fatos e artefatos, para Latour (2000), estão em constante transformação e não 

são simplesmente reproduzidos: dependem diretamente das redes para a sua 

disseminação. 

Nessa pesquisa, que investiga a produção desenvolvida pelos alunos, usamos 

parcialmente o método de análise proposto por Latour para estudos de ciência, 

tecnologia e sociedade para analisar a rede sociotécnica em que se configura a escola e 

suas produções. 

Segundo Lévy (2004), cada nova representação ou conjunto de signos no 

sistema social abre a possibilidade de novos pensamentos e cada nova tecnologia 

redefine funções cognitivas. A sociedade informacional “exige” professores preparados 

para o desafio do uso das TIC em sala de aula. Da mesma forma os projetos 

pedagógicos precisam atender a essas novas possibilidades. 

Aos educadores dessa nova era, cientes de que a integração das TIC nas práticas 

educativas pode favorecer os processos de ensino e de aprendizagem, cabe a tarefa de 

organizar e planejar (arquitetar) um ambiente que viabilize ampliar as possibilidades de 

aprendizagens.  

2.4. APRENDIZAGEM POR PROJETOS 

Para analisarmos a produção nessa escola com o uso das TIC, é necessário 

discutir Aprendizagem por Projetos, prática educativa utilizada na escola. 

De acordo com Fagundes (2005, p. 2), 

a aprendizagem segundo a Epistemologia Genética (Piaget, 1929-
1979), depende de um processo construtivo que ocorre através de 

construções e reconstruções dos sistemas de significação e dos 

sistemas lógicos de cada indivíduo. Para que o indivíduo faça suas 

(re)construções é fundamental que ele possa interagir com os objetos 
(natureza, mundo físico, cultura, artes, ciências, linguagens...), com 

outros sujeitos (sociedade, instituições...) e agora com as tecnologias. 

(FAGUNDES, 2005, p. 2). 
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Segundo Papert (1994), no construcionismo o aprendiz aprende fazendo, 

programando a máquina ou construindo artefatos. A Aprendizagem por Projetos é uma 

pedagogia com base no construtivismo e dá suporte ao construcionismo. Nesta 

perspectiva, o aluno constrói conhecimento a partir da exploração de uma questão de 

investigação e aprende com o erro. O professor é o coordenador, orientador e 

articulador entre objetivos e os interesses de aprendizagem. A ele, caberá a função de 

organizar o contexto da aprendizagem com base nos interesses e necessidades de 

professores e alunos, além de estimular e auxiliar na busca das respostas das 

inquietações dos alunos. 

Na metodologia de Aprendizagem por Projetos, os resultados não são pré-

determinados e nem conhecidos previamente. Essa metodologia pode ser aplicada na 

forma presencial ou em ambiente virtual e realizada de maneira individual ou em 

pequenos grupos de trabalho com interesses e curiosidades comuns de forma que, 

enquanto o projeto se desenvolve, os alunos constroem uma rede de conhecimentos em 

torno da questão investigada. 

Uma modalidade de aprendizagem por projetos é a chamada projetos de 

aprendizagem que se caracteriza por partir sempre da formulação de questões pelo autor 

do projeto, neste caso o aluno ou grupo de alunos. 

Uma diferença importante entre Projeto de Ensino e Projetos de Aprendizagem é 

que no primeiro a escolha do tema, quase sempre, é feita pelo professor. Enquanto no 

segundo, professor e alunos, de forma democrática e colaborativa, decidem quanto ao 

que estudar e como estudar. 

Segundo Magdalena e Costa, Aprendizagem por Projetos é 

[...] uma proposta de trabalho em sala de aula, onde são privilegiadas 

as questões de investigação que nascem dos interesses e necessidades 

dos alunos e a busca autônoma de respostas para elas. [...] que 

possibilita aos alunos construírem conhecimentos a partir das 
interações com professores, colegas e a sociedade em geral. [...] em 

um ambiente onde os alunos são apoiados e incentivados [...] ação, 

envolvimento e focalização da atenção dos alunos nas atividades, mais 

do que no professor [...] (MAGDALENA; COSTA, 2003). 

Dentre os principais entraves para implantação desta pedagogia estão a 

formação do docente para tal e que se disponha de ambientes apropriados a atenderem 

aos interesses dos alunos. A estrutura conceitual e física da escola CEJLL junto com o 

Programa NAVE foi concebida com recursos tecnológicos que possibilitem essa 
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pedagogia. Ao mesmo tempo, há processos de desenvolvimento profissional 

desenvolvidos na escola com vistas à formação dos docentes para abraçar tal proposta 

pedagógica. 

Abaixo, apresentamos dois esquemas gráficos que descrevem a metodologia de 

Projeto de Aprendizagem de forma geral e outro que apresenta como o uso de 

computadores interfere na metodologia de Projeto de Aprendizagem. 

Podemos reparar nos gráficos que na metodologia de Projeto de Aprendizagem 

o trabalho parte de uma questão central, passa pelo conhecimento prévio ou as certezas 

temporárias e pelas dúvidas temporárias. A construção de conhecimento se dá a partir 

dos questionamentos, pesquisas, interações, cooperações e intervenções. 

 

 

Figura 1 Proj. de Aprendizagem 

Fonte: Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/_DbPrKw4U7BY/SCzaBEdL7PI/AAAAAAAABJs/yw-

9NcYSkcg/s1600-h/PA1.jpg> 

 

http://2.bp.blogspot.com/_DbPrKw4U7BY/SCzaBEdL7PI/AAAAAAAABJs/yw-9NcYSkcg/s1600-h/PA1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_DbPrKw4U7BY/SCzaBEdL7PI/AAAAAAAABJs/yw-9NcYSkcg/s1600-h/PA1.jpg
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Figura 2 Proj. de Aprendizagem 

Fonte: Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-

TcfcBppQQcI/Th3_WWfpseI/AAAAAAAAAQI/IKv9Z-l4sIQ/s1600/Projeto+de+Aprendizagem.jpg> 

 

 

 

Figura 3 O computador na prática de proj. de aprendizagem 

Fonte: Disponível em: 
<http://projetodeaprendizagemfelicitas.pbworks.com/w/page/19253607/Projeto%20de%20Pesquisa%20-

%20Marilin> 

 

Pelo que se vê na figura 3 podemos depreender que o uso de computadores, 

permite aos alunos organizar o pensamento, estimula a produção de conhecimento, por 

meio do acesso a informação via internet e pela interação entre pares. 

Nessa modalidade de ensino o aluno, porque é autor do projeto, é responsável 

pela pesquisa das informações e produção do conhecimento de que trata seu trabalho. 

http://2.bp.blogspot.com/-TcfcBppQQcI/Th3_WWfpseI/AAAAAAAAAQI/IKv9Z-l4sIQ/s1600/Projeto+de+Aprendizagem.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TcfcBppQQcI/Th3_WWfpseI/AAAAAAAAAQI/IKv9Z-l4sIQ/s1600/Projeto+de+Aprendizagem.jpg
http://projetodeaprendizagemfelicitas.pbworks.com/w/page/19253607/Projeto%20de%20Pesquisa%20-%20Marilin
http://projetodeaprendizagemfelicitas.pbworks.com/w/page/19253607/Projeto%20de%20Pesquisa%20-%20Marilin
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Ao participar do desenvolvimento de projetos de aprendizagem o aluno é 

estimulado ao desenvolvimento da autonomia, na medida em que precisa fazer escolhas 

e se posicionar, caminhando com seus próprios pés, com a liberdade de criar, 

produzindo diferentes soluções para o desenvolvimento dos produtos com que está 

envolvido. 

Essa proposta de ensino traz a perspectiva de promover aprendizagem por meio 

da interação, troca de experiências e conhecimentos anteriores, entre discentes e entre 

docentes - discentes estimulando intensa colaboração entre as partes. 

2.5.  DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

Segundo Vygotsky (1987), todo conhecimento é construído socialmente. 

Enfatiza que as relações humanas, o diálogo, o uso de ferramentas culturais, signos e as 

interações linguísticas são determinantes no processo de construção de conhecimento. O 

autor discute a natureza das relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento 

da linguagem. (VYGOTSKY, 2007, p. 3).            

Na perspectiva de Vygotsky, aprendizagem e desenvolvimento estão inter-

relacionados. O autor afirma que a aprendizagem provoca desenvolvimento 

(VYGOTSKY, 2007, p. 85 e 86). 

Segundo Vygotsky (1991, p. 45), “o uso de signos conduz os seres humanos a 

uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento 

biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura”. Dessa 

forma, as funções cognitivas e comunicativas da linguagem são a base do 

desenvolvimento humano. O uso de signos, estímulos artificiais ou autogerados, que se 

tornam, no caso das funções superiores, a causa imediata do comportamento humano, 

criam novas formas de processos psicológicos. 

Vygotsky chama de internalização à “reconstrução interna de uma operação 

externa” (VYGOTSKY, 2007, p. 59), que pode ser considerada como uma 

reestruturação da atividade psíquica, necessária para o desenvolvimento do 

funcionamento psicológico humano. A internalização é um salto qualitativo na estrutura 

psíquica, envolve uma atividade externa que deve ser modificada para tornar-se uma 

atividade interna.  
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Na troca com os outros, a linguagem é mediadora da transformação de um 

processo interpessoal num processo intrapessoal, ou seja, a internalização é o resultado 

obtido após uma série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. É esta 

reconstrução interna de uma operação externa que vem a permitir que o ser humano 

controle seu próprio comportamento. 

A internalização segundo Vygotsky (2007) estabelece um elo entre as formas 

iniciais e tardias do desenvolvimento individual. 

Tudo o que a humanidade lembra e conhece hoje em dia, toda a sua experiência 

acumulada em livros, vestígios, monumentos e manuscritos, toda essa imensa expansão 

da memória humana – condição necessária para o desenvolvimento histórico e cultural 

do homem – deve-se à memória baseada em signos. (VYGOTSKY apud LURIA, 1930; 

1996b, p. 120). 

Para Vygotsky (2007, p. 52), o mediador das relações entre o pensamento 

humano e o mundo real é a linguagem. Os signos relacionam o homem com a cultura 

assim como os instrumentos com o mundo físico. 

Para este autor, o desenvolvimento dos homens é determinado pelo contexto 

sócio-histórico, pelas funções psicológicas superiores e pela utilização de instrumentos 

como mediadores do processo de desenvolvimento dessas funções. 

O instrumento, “tipo físico”, é guiado externamente, direcionado ao domínio da 

natureza, por outro lado o signo, “tipo simbólico” (VYGOTSKY, 2007, p. 159), é 

guiado internamente, influenciando psicologicamente o indivíduo. 

Dessa forma afirmamos como esse autor que “assim como as palavras, os 

instrumentos e os signos não verbais fornecem ao aprendiz maneiras de tornar mais 

eficazes seus esforços de adaptação e solução de problemas” (VYGOTSKY, 2007, p. 

158). 

Para Vygotsky, 

os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números), 

assim como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades 

ao longo do curso da história humana e mudam a forma social e o 

nível de seu desenvolvimento cultural”. (VYGOTSKY, 1991, p.14). 

Nesse trabalho, buscamos inferir como se deu o desenvolvimento coletivo e 

individual dos alunos a partir da análise de como a representação simbólica apareceu em 

suas produções, tanto como a história dos processos que vivenciaram. 
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As TIC são tecnologias eminentemente semióticas. Suas interfaces apresentam 

discursos em linguagens diversas como texto, imagem, som, hipertexto e multimodais. 

Podem ser, portanto, mediadoras entre indivíduos e o ambiente cultural na perspectiva 

de que trata Vygotsky. 

A capacidade especificamente humana para a linguagem o habilita a 

providenciar instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superar a ação 

impulsiva, a planejar soluções para problemas antes de sua execução e a controlar seu 

próprio comportamento.  

Computadores cumprem esse papel na medida em que são máquinas de 

representação, de solução de problemas e de representação de projetos e conhecimento. 

Além disso, ligados à Internet ampliam a rede de contatos e interação do sujeito 

aproximando o indivíduo de culturas diferentes e geograficamente distantes. 

Vygotsky define “zona de desenvolvimento proximal - ZDP” como: 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com um 

outro companheiro mais capaz (VYGOTSKY, 2007, p. 97). 

Em outras palavras podemos dizer que é a diferença que existe entre o nível do 

que a criança é capaz de fazer com o auxilio de outros e o nível das tarefas que pode 

efetuar sozinha. 

Para esse autor “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1991, p. 85). Ou seja, o aprendizado, mais do que se 

adequar ao desenvolvimento já realizado pelo indivíduo, provoca o desenvolvimento 

das estruturas superiores do pensamento. A cooperação fornece base para o 

desenvolvimento da criança. 

Para Vygotsky, o aprendizado na escola possibilita a percepção generalizante e 

pode permitir que a criança desenvolva seus próprios processos mentais. 

As interações sociais, para Vygotsky (2007), são provocadoras do 

desenvolvimento. Partindo desse princípio, o uso das TIC mediando relações, 

ampliando a interação, associada a práticas pedagógicas podem ser consideradas como 

elementos que favorecem o desenvolvimento. 
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O uso das TIC permite a formação de ambientes colaborativos de aprendizagem 

que possibilitam a troca de informações, a produção colaborativa e a solução de dúvidas 

entre pares. 

Neste sentido podemos afirmar que proporcionam o desenvolvimento das 

formas superiores de pensamento, na medida em que são mediadores simbólicos. 

Para finalizar, concordamos com Tornaghi quando diz: 

o postulado de Vygotsky gira em torno de como o humano é 

transformado, é mesmo criado, ao produzir semioticamente o real na 

medida em que interage com o seu entorno que é, para ele, 
primordialmente simbólico: isso explicita o papel que têm, para ele, as 

relações com o entorno no estabelecimento de fatos construídos. 

(TORNAGHI, 2007, p. 18). 

2.6.  A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 

Piaget em seus estudos sobre a psicologia do desenvolvimento afirma que: “a 

coerção é o pior dos métodos pedagógicos”. (PIAGET, 1949d., p. 28 apud MUNARI, 

2010, p. 17). Evidenciou a importância da atividade do aluno ao dizer: “uma verdade 

aprendida não é mais que uma meia verdade, enquanto a verdade inteira deve ser 

reconquistada, reconstruída ou redescoberta pelo próprio aluno”. (PIAGET, 1950, p. 35 

apud MUNARI, 2010, p. 17). 

Piaget destaca a importância da pesquisa no campo educacional, e afirma que “a 

ação supõe pesquisas prévias e a investigação só tem sentido se levada à ação” 

(PIAGET, 1951, p. 28 apud MUNARI, 2010, p. 18). Propõe uma escola na qual o aluno 

tem participação ativa, experimentando e reconstruindo por si mesmo, aquilo que é 

capaz de aprender de sua interação com o meio. 

Não se aprende a experimentar simplesmente vendo o professor 
experimentar, ou dedicando-se a exercícios já previamente 

organizados: só se aprende a experimentar, tateando, por si mesmo, 

trabalhando ativamente, ou seja, em liberdade e dispondo de todo o 

tempo necessário (PIAGET, 1949, p. 39 apud MUNARI, 2010, p. 18). 

Os estudos básicos de Piaget podem ser aplicados tanto à criança quanto ao 

adulto. E isso pode ser comprovado em sua fala quando afirma: “que cada vez que o 

adulto aborda problemas novos, o desenvolvimento de suas reações assemelha-se à 

evolução das reações no processo do desenvolvimento mental” (PIAGET, 1965a, p. 43 

apud MUNARI, 2010, p. 19). 
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Piaget afirma que: “Conhecer é modificar, transformar o objeto, e compreender 

o processo dessa transformação e, consequentemente, compreender o modo como o 

objeto é construído" (PIAGET, 1972, p. 4). Determina, ainda, que a escola só deve 

abordar determinados conteúdos quando a criança já tenha atingido uma determinada 

etapa de maturação de determinadas funções. Para Piaget, “a aprendizagem segue 

sempre o desenvolvimento” (LEONTIEV, 2007, p. 26). 

Para esse autor, os métodos ativos, que recorrem ao trabalho ao mesmo tempo 

natural e guiado por perguntas projetadas, em que o aluno (re)descobre ou (re)constrói, 

os fatos em lugar de recebê-los já feitos, são igualmente necessários tanto para o adulto 

quanto para a criança.  

Piaget considera o trabalho cientifico como regulador de toda atividade humana. 

Destaca que as trocas objetivas, o trabalho em conjunto, as trocas de informações 

mútuas, a exposição de posições e os pontos de vista diferentes são formadores das 

verdades concretas e reforçam o que este autor destaca como o valor educativo. 

Piaget declara que fatores hereditários e assim como a cultura influenciam no 

desenvolvimento da inteligência. De acordo com Piaget a inteligência é uma adaptação, 

que decorre da relação entre organismo e meio ambiente.  

O organismo adapta-se construindo materialmente formas novas para as inserir 

nas formas do Universo, enquanto a inteligência prolonga esta criação conduzindo 

mentalmente as estruturas susceptíveis de se aplicarem às formas do meio (MUNARI, 

2010, p. 28). 

Piaget admite a adaptação como responsável pela evolução dos organismos, que 

se transformam. Considera a existência da adaptação “no momento em que o organismo 

se transforma em função do meio, e que esta variação tenha por consequência um 

aumento das trocas entre o meio e o organismo que sejam favoráveis à sua conservação” 

(PIAGET, 1970, p. 17). 

Vale lembrar que, para Piaget, faz-se necessário que as novas realidades sejam 

compatíveis com as estruturas mentais já construídas no contato com outros dados 

anteriores, pois só há adaptação se o sujeito for capaz de estabelecer coerência entre o 

novo recém-incorporado e as estruturas modificadas por ele. 
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Piaget considera que a inteligência encontra-se numa rede de relações 

interdependentes entre aspectos herdados pelo organismo e o meio e avança na 

conquista das coisas e na reflexão sobre si mesma. 

Para Piaget os conhecimentos são construídos e reconstruídos. O conhecimento 

não está nem no sujeito nem no objeto, a criança constrói seu conhecimento e suas 

estruturas de pensamento na interação com o meio, agindo sobre ele. O aprendiz, na 

perspectiva piagetiana, ocupa o centro do processo de aprendizagem. 

Piaget afirma que: “conhecer é modificar, transformar o objeto, e compreender o 

processo dessa transformação e, consequentemente, compreender o modo como o objeto 

é construído" (PIAGET, 1972, p. 4). E determina que a escola deve apresentar certos 

conhecimentos à criança somente depois deste aluno atingir uma determinada etapa de 

maturação. Para esse teórico “a aprendizagem segue sempre o desenvolvimento” 

(LEONTIEV, 2007, p. 26). Para Seber (1997, p.232): “o desenvolvimento da 

inteligência constitui [...] a condição prévia e necessária da eficiência de todo o ensino”.  

Esta autora recomenda que os professores adotem teorias do desenvolvimento 

como forma de garantir um aprendizado centrado na troca.  

Na perspectiva cognitivista, o indivíduo aprendiz é ativo. Ele organiza e dá 

significado às experiências, aos objetos e acontecimentos através das interações que 

estabelece, quer com os objetos do mundo físico mediados pela ação do indivíduo 

(Piaget), quer com humanos através de signos e linguagens (Vygotsky). 

2.7. O CONSTRUCIONISMO 

Lévy (2004, p. 54) afirma que:  

na medida em que a informática avança certas funções são eliminadas, 

novas habilidades aparecem, a ecologia cognitiva se transforma [...] a 

maior parte dos programas atuais desempenha um papel de tecnologia 
intelectual: eles reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão do 

mundo de seus usuários e modificam seus reflexos mentais 

O uso do computador, assim como de outras tecnologias, possibilita a 

apropriação de uma nova tecnologia intelectual utilizável pelo uso de signos. 

De acordo com Lévy (2004, p. 14), “cada novo sistema semiótico abre novas 

vias do pensamento: cada tecnologia intelectual redefine funções cognitivas”. 
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Valente (1991, p. 39) afirma que, segundo Piaget, a criança desenvolve 

mecanismos de aprendizagem a partir da interação com os objetos do ambiente onde 

vive mesmo antes de frequentar a escola. Com base nesses estudos, Papert propõe 

explorar a utilização do computador numa interação aluno-objeto, propõe a ideia de 

Construcionismo, a partir do Construtivismo, que “remete à concepção de Piaget que o 

conhecimento simplesmente não pode ser transmitido ou transferido pronto puro para 

outra pessoa” (PAPERT, 2008, p.138). 

O Construcionismo, como proposto por Papert, tem como objetivo principal 

fazer com que as crianças pensem a respeito de si mesmas; pensem sobre como elas 

mesmas pensam, numa prática típica de um epistemólogo; afirma que a criança 

aprenderá melhor se fizer por si mesma, construindo algo de seu interesse; no 

construcionismo o aprendizado é visto como resultante de uma atividade desenvolvida 

pelo aluno.  

Papert (1994) defende o computador como máquina a ser ensinada e apresenta o 

Logo como uma filosofia de educação, em que a aprendizagem resulta do processo de 

desenvolvimento de produtos pelo aluno. Dessa forma o aluno (re)constrói 

conhecimento e desenvolve estratégias de soluções de problemas ao realizar seus 

projetos, enfrentando e analisando erros e inventando soluções para seu problema. 

O computador pode ser utilizado como ferramenta de ensino ou uma máquina a 

ser ensinada. Quando o tratamos como uma ferramenta de ensino estamos adotando o 

paradigma instrucionista no qual o computador transmite a informação, por meio de 

softwares específicos, numa perspectiva tradicional; o aluno não exerce a criação e o 

pensamento livre. 

Na utilização do computador como máquina a ser ensinada, a visão 

construcionista, verificamos o desenvolvimento mental e a construção de 

conhecimentos pelo aluno com ou sem a mediação do professor. Acertos e erros fazem 

com que o aluno reflita sobre o que está produzindo. Esta abordagem construcionista, 

proposta por Papert, chama a atenção para o papel de vivências concretas na elaboração 

de construções mentais, dos desafios da criação e do prazer da descoberta. 

Segundo Valente (FREIRE; VALENTE, 2001, p. 32) ambientes de 

aprendizagem que incorporem o uso do computador, como no caso da escola objeto 
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dessa pesquisa, criam condições para o aluno construir seu conhecimento. O aluno 

aprende interagindo com a máquina e com os produtos que desenvolve. 

Na aprendizagem com o uso do computador na perspectiva proposta por Papert, 

o controle do processo de aprendizagem é do aluno. O aprendiz propõe os problemas a 

serem resolvidos ou os projetos a serem elaborados; alunos aprendem fazendo. 

Trabalham o erro como potencializador da aprendizagem, refletindo, corrigindo, 

depurando e comparando com as suas ideias iniciais. Um exemplo desta aplicação, 

como poderá ser visto mais adiante, é a proposta do curso de games do projeto NAVE, 

no qual os alunos desenvolvem programação para jogos. 

Valente (1999) aborda a importância e o papel da escola na formação do aluno 

para enfrentar as mudanças que estão ocorrendo no mundo contemporâneo. Ao 

comentar o uso do computador com fins educacional, Valente diz: 

atualmente, uma classe de sistemas computacionais, baseados na ideia 
de ferramentas para uma interação rica em ambientes interessantes, é 

proposta para promover o aprendizado “construcionista”. O objetivo é 

encorajar o estudante a tomar a iniciativa e o aprendizado é entendido 

não como mera aquisição de conhecimento, mas como uma evolução 
em direção à expertise (Cumming & Self, 1990), no qual componentes 

como planejamento, descrição, execução e reflexão são parte do ciclo 

interativo do aprender (VALENTE, 1999, p. 46). 

Para Valente, “o uso de novas tecnologias na educação tem levado métodos e 

objetivos tradicionais da aprendizagem a fazer cada vez menos sentido”. (VALENTE, 

1999, p. 50). 

Segundo Valente, o “processo de autoria” possibilitado pelas facilidades do uso 

do computador pode ser resultado de: 

sistemas computacionais para autoria de hipertexto; isto é, sistemas 

que permitem ao usuário não apenas ser o “leitor” de um documento, 
mas também ser um “escritor”, produzindo documentos de hipertexto 

(ou hiperdocumentos) (VALENTE, 1999, p. 60). 

Como podemos perceber, para Papert e Valente o computador deve ser utilizado 

como catalisador do processo de aprendizagem e não apenas para informatizar o 

processo de ensino e é dessa forma, que vem sendo utilizado o computador nas práticas 

pedagógicas da escola em tela, independente do curso. 
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2.8.  A ESCOLA PARA A VIDA 

Freire (2005, p. 12), condizente com Piaget, Vygotsky e Papert, afirma que 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”.  Diz que o educador deve estar preparado para aceitar 

novas possibilidades: 

Para este autor, “[...] aprender é uma aventura criadora”. (FREIRE, 2005, p. 28). 

Para que isso aconteça, é preciso que o aluno tenha liberdade para aprender de acordo 

com seus interesses e/ou necessidades, criar e recriar e ser capaz de transformar, variar, 

correr riscos e estar aberto a novas experiências. Essas competências podem ser 

desenvolvidas por uma pedagogia de ensino baseada em projetos de aprendizagem, 

como já comentado, a qual é aplicada no programa NAVE. 

Segundo Freire (2005), alunos e professores são ao mesmo tempo, educadores e 

educandos, construtores e reconstrutores de conhecimentos. Freire incentiva a educação 

por meio do diálogo, da troca e do estímulo à curiosidade. E, é nessa perspectiva que se 

encontra o método de trabalho colaborativo, denominado “Time”, desenvolvido no 

programa NAVE entre professores e alunos. 

Freire (2005) destaca ainda, que o educador deve ensinar além dos conteúdos, 

desenvolvendo a confiança do educando, problematizando sempre a realidade concreta 

e possibilitando desenvolver alunos críticos que transformem a realidade. 

Segundo Freire (2005, p.16), “transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador”. 

Na educação segundo a perspectiva freireana, criação intelectual, autonomia e 

autoria caminham juntas. Na dialética de Freire “ninguém educa ninguém, ninguém se 

educa a si mesmo; os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 

1975 apud BEISIEGEL, 2010, p. 79). Segundo Freire existe a possibilidade dos alunos 

irem se formando, se desenvolvendo uns com os outros num processo continuo de 

formação mútua. 

Neste processo educacional o diálogo é primordial para solucionar problemas ou 

dúvidas e compartilhar ideias. 

Freire (1987) reconhece a importância e a necessidade da interação com seus 

pares. Freire é defensor da aprendizagem voltada para práxis humana e da educação 
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como prática da liberdade, incentiva, estimula e impulsiona o oprimido a ter condições 

de, reflexivamente, construir seus próprios caminhos de liberdade e de superação. 

Para Freire, é necessário criar e colocar em prática estratégias pedagógicas que 

permitam a aprendizagem permanente, de forma a possibilitar ao aprendiz ser capaz de 

reconhecer criticamente as “falas” de seu mundo, para quando necessário, poder 

sustentar sua opinião, seu ponto de vista, oferecer e saber argumentar suas críticas, 

apresentar sua autoria, desenvolver e defender sua autonomia, sustentar suas ideias com 

suas próprias palavras de forma livre e sem medos. 

Freire destaca ainda, a conscientização e a importância do trabalho coletivo. 

Afirma ser imprescindível a existência do diálogo, neste processo de libertação e da 

necessidade de “objetivar o mundo” de forma humana. Possibilitando dessa forma, a 

criação do mundo da consciência, pelo homem, com base no trabalho. Esta é, na visão 

de Freire, “a educação como prática da liberdade” (FREIRE, 1987 p. 8). 

Freire diz ser necessário vincular conteúdos programáticos a experiências 

vividas, discutir e problematizar a realidade concreta, correndo riscos com o novo. 

Ambientes educacionais suportados pelas TIC podem favorecer ao educando 

organizar e construir conscientemente a sua própria existência perante a sociedade. A 

interatividade, a comunicação coletiva e a participação nas redes sociais bem como as 

formas de veicular as produções dos alunos podem dar suporte à implementação de 

estratégias nos moldes do que propõe Freire. 

2.9. EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 

Para apoiar o uso das tecnologias em sala de aula e para defender uma educação 

que adota uma metodologia que aproxime a escola da vida com base em um trabalho 

real, do cotidiano, fomos à busca de Célestin Freinet, criador de um movimento 

pedagógico por meio da observação, por uma atividade concreta, fundamentada na 

“técnica de vida a serviço da liberdade dos homens” (LEGRAND, 2010, p. 15). 

Segundo Tornaghi (1995), a proposta pedagógica de Freinet se apresenta por 

muitos e significativos nomes entre eles: "Pedagogia do Trabalho", "Pedagogia do Bom 

Senso", "Método Natural" e "Pedagogia do Sucesso". Adota como estratégia pedagógica 

central a produção do aluno e a cooperação entre pares. Na pedagogia freinetiana, o 
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aprendizado deve começar pelas ações que se apresentem necessárias para produção de 

bens materiais ou culturais. 

Tornaghi (1995, p.11) diz que a Pedagogia freinetiana surgiu para atender à 

necessidade vital da criança: chegar ao seu pleno desabrochar como um indivíduo 

autônomo, um ser social responsável, codetentor e coedificador de uma cultura.  

Freinet, em seus estudos, destaca a atividade coletiva como resultante da relação 

direta homem, sociedade e trabalho. Defende a liberdade como forma de expressão de 

um coletivo. Faz severas críticas ao autoritarismo da escola tradicional desde suas 

estratégias pedagógicas até os processos educacionais abrangendo a organização, 

conteúdo abordado e o processo avaliativo. 

Para combater a pedagogia da escola tradicional, que considera repressora, 

Freinet propõe uma escola centrada na criança, uma escola capaz de fazer mudanças 

sociais e populares, que ofereça a oportunidade do aluno escolher e seguir seu caminho 

conforme suas convicções, capacidades, aptidões e necessidades.   

A escola que Freinet define como escola popular, deve adotar uma proposta 

pedagógica na qual o aluno se prepara para a vida, para ser um elemento que tem 

compromisso social e capacidade de interferir nele. Como podemos perceber pela 

análise dos projetos desenvolvidos pelos alunos e pelos documentos apresentados ou 

pesquisados em diversos ambientes, o programa NAVE, com seus princípios, objetivos 

e suas práticas pedagógicas se enquadra nesta perspectiva 

De acordo com Vuillet (1962 apud LEGRAND, 2010 p. 16), Freinet, descreve a 

importância e a necessidade do estudo além das quatro paredes de uma sala, mas avisa: 

para ter um rendimento satisfatório, para surtir efeito, é necessário que este estudo 

produza um resultado capaz de agir sobre ele e transformá-lo. A análise dos projetos 

revelou que os alunos participaram de diversos concursos e eventos de cunho 

profissional, fora do âmbito escolar, o que ofereceu aos alunos a oportunidades de testar 

e serem testados em seus conhecimentos. 

Freinet defende a cooperação como elemento integrativo e formativo que 

emerge da experiência de práticas consolidadas no trabalho escolar e hábitos de 

convivência social. Esse educador entende o Trabalho enquanto princípio educativo. 

Propôs analisar separadamente os conceitos de trabalho e de serviço. O conceito de 
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trabalho como atividade – física ou intelectual – atende a uma necessidade natural do 

aluno e é executado de forma satisfatória, caso contrário será considerado serviço. 

Para Freinet (2001, p. 74), a escola deve oferecer uma educação pelo Trabalho, 

fundada na práxis, que se estabeleça na experiência e pela ação desenvolvida pelas 

próprias crianças e pelas suas próprias opções. 

Freinet escreveu a Carta da Escola Moderna
6
, para definir a escola de amanhã, 

da seguinte forma: 

A escola de amanhã será a escola do trabalho. O trabalho criativo, 
livremente escolhido e totalizado pelo grupo, é o grande princípio, o 

fundamento mesmo da educação popular. Dele decorrerão todas as 

aquisições e por ele se afirmarão todas as potencialidades da criança. 
Pelo trabalho e pela responsabilidade, a escola assim reorganizada 

será perfeitamente integrada ao meio social e cultural de onde hoje ela 

é arbitrariamente afastada (Fonte: Carta da Escola Moderna. 
Disponível em: 

<www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educação/0127.html>. 

Acesso em: 01dez 2011). 

Ao escrever a Carta da Escola Moderna, este educador, define a escola de 

amanhã, que neste caso se apresenta como a escola do trabalho que está no centro da 

própria vida. 

Freinet fala da escola como um canteiro de obras, um modelo a seguir, e  se 

refere à escola tradicional como  escola-templo.  

Segundo Freinet, “a escola-templo não se preocupa em preparar a criança para a 

vida” apresenta “o conhecimento abstrato e o culto das ideias e das palavras são o fim 

verdadeiro e definitivo de toda educação” (LEGRAND, 2010, p. 60). Não se exerce o 

pensamento livre assim como não há incentivo à autonomia do aprendiz. 

Freinet afirma (LEGRAND, 2010, p. 62), que para tornar a escola um canteiro 

de obras manual, intelectual e social na qual a criança terá participação ativa, buscando 

o aprendizado, por meio do experimento, basta fornecer ao aluno equipamentos como: 

lápis, imprensa, fichas para consultas, livros etc. que ele denomina como ferramentas de 

trabalho.   

Em relação aos educadores, Freinet, afirma que estes devem “transformar 

tecnicamente a escola da saliva e da explicação em inteligente e flexível canteiro de 

                                                

6 Carta da Escola Moderna: Redigida em 1968, Ela é o texto-base do Institut Coopératif de l’École 

Moderne – ICEM, movimento pedagógico criado em 1947 por Freinet, e da Fed. Intern. dos Movimentos 

de Escola Moderna – FIMEM.   

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educa%C3%A7%C3%A3o/0127.html
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obras” (LEGRAND, 2010 p. 63). E destaca a importância e a responsabilidade de todos 

no sistema social-político no qual vive. Como será visto mais adiante, a escola em tela 

se aproxima muito de um canteiro de obras conforme preconiza Freinet. 

As bases do Movimento pedagógico proposto por Freinet propõe a livre 

associação de professores e trabalhadores. Desenvolve uma articulação capaz de criar e 

multiplicar. Neste ambiente as pessoas voluntariamente compartilham reflexões e 

produções pela ação, executam um trabalho voltado para a práxis, de interesse do 

aprendiz e de responsabilidade social. 

2.10. ESCOLA AUTORA 

Segundo Tornaghi, quando os computadores começaram a chegar às escolas: 

alguns poucos educadores viam abrir-se uma possibilidade nova: a de 
ter naqueles entes tecnológicos um aliado na construção de uma nova 

escola, uma escola que buscasse ser ágil como vinha sendo a 

tecnologia em superar-se e fazer obsoletas suas criações. Ágil como a 
seleção de canais movida a controle remoto. E, mais do que ágil, atual 

e presente no contexto dos alunos que a frequentavam. (TORNAGHI, 

2007, p. 26). 

Para Tornaghi (2007, p. 43), uma escola se constitui em escola autora quando: a) 

faz parcerias, identifica e aprende a lidar com concorrentes e incompatibilidades; b) 

identifica seus pares e as diferenças com outras escolas; c) é capaz de se adaptar e se 

modificar na medida do necessário e dos seus próprios interesses; d) produz e troca com 

seus semelhantes; e) é capaz de transferir o conhecimento produzido além de seus 

muros e f) produz conhecimento intra-muros e os troca além muros. Ou seja, escola que 

possui condições de criar bens culturais e compartilhá-los com outros. Os bens culturais 

que são produzidos nessa escola decorrem do conhecimento desenvolvido e 

compartilhado dentro dela ou com outras redes. Esse autor trata a escola como uma rede 

sociotécnica que produz bens e os troca além muros, com outras redes. 

Ainda segundo Tornaghi (2007, p. 44), os educadores são elementos importantes 

desse processo, responsáveis pela troca e negociação para dentro e fora da escola, 

agindo tanto intra como inter-redes. Esses profissionais são os representantes tanto da 

escola frente aos demais indivíduos da rede que interferem com a educação produzida 

naquela escola como destes em relação aos estudantes. São, também, co-responsáveis, 

junto com seus alunos, pela condução da maioria dos processos que ali ocorrem, desde 
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as práticas habituais à conjectura e execução de propostas de transformação e mudança 

para a definição de estratégias de formação a partir das necessidades contextuais dos 

estudantes. 

O resultado da participação dos educadores neste processo de integração, troca e 

negociação para dentro e fora da escola, intra ou inter-redes pode ser identificada na 

produção dos alunos analisada, que integram saberes de diversas disciplinas de um 

mesmo curso, de cursos diferentes e de até mesmo de outra escola. Como veremos 

adiante, é o caso da interação entre NAVE/RJ e NAVE/PE. 

2.11. O AUTOR-CRIADOR 

A noção de autoria vem ganhando novos contornos com a popularização das 

TIC. As tecnologias digitais, em especial o uso do computador com suas diversas 

possibilidades de produção de programas, textos colaborativos e afins, facilitam ao 

usuário tornar-se ativo no processo de construção de uma obra e na intervenção em 

obras já criadas e disponíveis publicamente. Segundo Leão (2001, p.45) “ele (leitor) é 

um operador de multiplicidades”, deixa de existir apenas a sequência autor-obra-leitor e 

surge uma nova modalidade de leitor que agora também se torna autor na medida em 

que interfere na produção original. 

O manuseio da “obra” proporciona a criação/co-criação num processo favorável 

à autoria coletiva e ao desenvolvimento de autonomia que Freire (2005) entende como 

um processo de criação decorrente do direito à liberdade. 

Concordamos com Ricardo (2010, p. 45), quando afirma que o aluno para se 

constituir como autor, tem a necessidade, primeiramente, de transformar a realidade e a 

si mesmo; assim a eficiência da aprendizagem do aluno “nasce da ação de ser construtor 

de autoria de pensamento” (FERNÁNDEZ, 2001, p. 83). 

Ricardo e Vilarinho (2006, p. 6), afirmam que Bahktin faz referencia às relações 

sociais dos sujeitos, caracterizando a autoria como um “ato de criação, emoção artística, 

que surge por meio da obra, fazendo uso da palavra (signo) como ferramenta”. 

Em relação à educação, Moraes, Fiorentini e Dias (2006. p. 10), afirmam que: 

o educador cujo diálogo seja polifônico (poético) tenderá a respeitar 

os alunos e orientará a mistura de suas falas e vozes, não no sentido 
ainda restrito do consenso, mas em uma abordagem plural, pois a 

heterologia ou pluridiscursividade (Bakhtin) é uma das características 
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do dialogismo polifônico e constitui, do ponto de vista da pedagogia 

do oprimido (Freire), um diálogo rumo à emancipação 

Ricardo e Vilarinho (2006) nos dizem que Bahktin apresenta a linguagem 

dialógica como um acontecimento social de interação. Chartier (Chartier apud ZAHAR, 

2007) apresenta a ideia da produção, divulgação e apropriação da obra para concretizar 

a autoria ao dizer: “para erigir-se como autor, escrever não é o suficiente, é preciso 

mais, fazer circular as suas obras entre o público” (Chartier apud ANDRADES, 2004, p. 

4). 

Chartier (Chartier apud ZAHAR, 2007), ao comentar o uso da internet e das 

tecnologias pelos leitores, nos avisa que estamos vivendo uma transformação da técnica 

de produção e reprodução de textos e essa mudança na forma e no suporte influencia o 

próprio hábito de ler.  

Além de auxiliar no aprendizado, a tecnologia faz circular os textos de 

forma intensa, aberta e universal e, acredito, vai criar um novo tipo de 
obra literária ou histórica. Dispomos hoje de três formas de produção, 

transcrição e transmissão de texto: à mão, impressa e eletrônica - e 

elas coexistem (CHARTIER apud ZAHAR, 2007). 

Como poderá ser visto mais adiante, a produção analisada vai além da criação 

de hipertextos, fóruns, chats: produzem programas de computadores, cartazes e vídeos 

que são distribuídos tanto sobre suportes físicos como pela internet. 

2.12. TIC, AUTORIA E APRENDIZAGEM 

Para Fortunato (2003, p. 14), “a autoria é um procedimento básico da educação: 

alunos e professores estão constantemente exercitando suas funções de autores de 

discursos variados”. Ainda segundo esta autora: 

[...] conhecer a natureza do meio que dará suporte a cada produção e 

seus procedimentos de autoria representa para os docentes uma 
ferramenta preciosa, por que como procuramos demonstrar, esses 

procedimentos revelam-se distintos sob cada cultura e também sob 

cada meio no interior de uma cultura, como é o caso do bate-papo e da 
lista de discussão, meios distintos compartilhados pelos usuários da 

cultura digital, que é multimídia. (FORTUNATO, 2003, p. 144). 

Para esta autora, mesmo reconhecendo a complexidade e a diversidade de 

elementos que compõem o discurso, existem determinados processos de autoria só 

possíveis de serem realizados na área e sob o domínio da “cultura midiática em que o 

discurso se produz" (FORTUNATO, 2003, p. 137).  Fazer uso de recursos das TIC no 
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processo educacional, envolvendo professores e alunos, pode ser um ganho qualitativo 

para estimular a criatividade, autonomia e autoria.  

Para Lévy (1999, p. 25) a técnica condiciona na medida em que cria 

possibilidades (condições) para a produção. O autor lembra que determinadas opções 

culturais ou sociais não existiriam sem sua presença. 

Porém, nem todas as possibilidades disponíveis são aproveitadas. Podemos 

afirmar como Lévy, que as TIC não determinam o acontecimento com seu uso, mas 

criam fatores condicionantes para a comunicação e a produção colaborativa. 

Santaella (2008), afirma que o ciberespaço diante das suas inúmeras 

possibilidades, tais como disseminação da informação, interatividade, entre outras, 

possibilita novas práticas culturais e que essas, quando inseridas na vida diária, 

“refletem e condicionam novas formas de acesso à informação e ao conhecimento” 

(SANTAELLA, 2008, p. 96). 

As tecnologias dão suporte à aprendizagem e à disseminação do conhecimento. 

Sua utilização dentro e fora da sala de aula pode contribuir para a construção de saberes 

favorecendo os processos cognitivos. Desse modo, concordamos com Ibánez ao dizer: 

Trata-se de tecnologias que se inscrevem no processo mesmo do 
pensamento, que tem por função e como efeito o fato de possibilitar 

certas operações de pensamento que não eram totalmente possíveis 

antes que essas tecnologias da inteligência se construíssem (IBANEZ, 

2001, p. 14). 

O conceito de tecnologia vinculada ao conhecimento é defendido por Lévy 

(1999) e Tornaghi (2007), que percebem nas tecnologias digitais a possibilidade de 

executar o que até então não era possível, ou pelo menos, permitem transformar 

totalmente as condições com sua utilização. Outro ponto de destaque com o uso das TIC 

em sala de aula é a possibilidade de disseminar ideias por meio das produções. 

Para esses autores, a tecnologia não pode ser concebida como uma causa externa 

aos processos cognitivos do sujeito, pois este a transforma e é transformado por ela, em 

um fluxo onde se assimila, organiza estrutura e reestrutura o conhecimento de forma 

distinta daquela que era possível até então. 

Lion (2006, p. 20) destaca “a possibilidade de conceber que as tecnologias nos 

modificam enquanto as utilizamos”. 
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Entendemos as TIC como extensões da mente. Isso implica, para a educação, 

adotar uma perspectiva que leve a incorporar processos sistemáticos de descoberta, de 

autoria, de seleção, de organização e de publicização de obras produzidas.  

Castells afirma que “a comunicação de conhecimento em uma rede global de 

interação é, ao mesmo tempo, a condição para acompanhar rápido progresso do 

conhecimento e o obstáculo para o controle de sua propriedade” (CASTELLS, 1999, p. 

113). 

Segundo Martín-Barbero e Rey (2004, p. 35), “a percepção do tempo, no qual se 

instaura o sensorium audiovisual, está marcada pelas experiências da simultaneidade, do 

instantâneo e do fluxo”. Esses autores indicam a necessidade de experimentar novas 

formas de aprendizagem e, é nesse espaço de lógica cibercultural onde tempo e espaço 

não são problemas, permitindo levar a sala de aula além do horário e dos muros que 

cercam a escola, que se insere o programa NAVE. 

2.13. AUTONOMIA 

Etimologicamente, autonomia significa o poder de dar a si próprio lei; 

composição de autós (por si mesmo) e nomos (lei), ou, como consta no Vocabulário 

Técnico e Crítico da Filosofia: "Etimologicamente autonomia é a condição de uma 

pessoa ou de uma coletividade cultural, que determina ela mesma a lei à qual se 

submete" (LALANDE, 1999, p. 115).  

Um ambiente escolar que desenvolve práticas cooperativas, onde o professor 

atua de forma colaborativa junto aos alunos, respeitando seus interesses e valores, numa 

troca mútua de respeito é um ambiente propicio ao desenvolvimento da autonomia pelo 

aprendiz. 

Entender o aprendiz como autônomo não significa vê-lo como independente ou 

isolado. A autonomia é necessária para a prática de autoria. Instituições de ensino que 

privilegiam práticas educativas onde o foco central é o desenvolvimento da autonomia 

devem estar preparadas para colocar em prática tarefas que envolvam a interação com o 

outro, entre pares e com o meio, a socialização, o respeito mútuo, a livre expressão de 

pensamentos e a cooperação. Piaget afirma que a autonomia constitui um fim da 

educação. 
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Concordamos com Castoriadis (1982, p. 123), quando diz que a autonomia se 

opõe à alienação. ‘E que “a autonomia seria do domínio do consciente sobre o 

inconsciente”, onde “o inconsciente é o discurso do outro”. Dessa forma, (ibidem, p, 

124), podemos depreender que a escola que oferta a educação como processo de 

conscientização está diretamente implicada com o desenvolvimento da autonomia. 

A autonomia desejada em uma escola permite criar novas relações sociais, 

libertando-se das pressões autoritárias existentes, diversificando padrões e aceitando 

parcerias para trabalhar o ainda desconhecido e objetivando uma liberdade individual e 

social. 

Para Gadotti 

O aluno aprende apenas quando ele se torna sujeito da sua 

aprendizagem. E para ele tornar-se sujeito da sua aprendizagem ele 

precisa participar das decisões que dizem respeito ao projeto da escola 

que faz parte também do projeto de sua vida. (GADOTTI, 1994, p. 2) 

Na visão desse educador “a ideia de autonomia é intrínseca à ideia de 

democracia e cidadania” (GADOTTI, 1994, p. 3). No mesmo texto o autor afirma 

adiante que “autonomia faz parte da própria natureza da educação” (Ibdem, p. 5). 

Para Castoriadis, autonomia e heteronomia são complementares e quanto mais o 

sujeito se apoia em pares e/ou em outros elementos de seu entorno, tanto mais ele pode 

realizar de forma autônoma, tanto mais pode exercer autonomia. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

A metodologia é etnográfica na medida em que estaremos investigando os 

processos de produção individual e coletiva desenvolvidos na escola em tela. Devido à 

pesquisa só investigar a produção digital e as relações que se deram e se revelam em 

meio digital, a metodologia será etnografia digital também conhecida como netnografia.  

Essa metodologia adota o meio digital como ambiente natural e  fonte direta dos 

dados e o pesquisador como instrumento fundamental. Optamos pela etnografia digital 

devido à natureza do material de que dispomos para análise e aos suportes em que foi 

produzido (TIC digital). 

Este tipo de pesquisa tem no pesquisador o sujeito principal na coleta e análise 

de dados recolhidos através de fontes diversas, evidenciando o processo e não os 

resultados, destacando o trabalho de campo com fonte enriquecedora de informações e 

não descartando a descrição e o enfoque indutivo. 

A adaptação da etnografia para estudos no ciberespaço foi realizada por 

Kozinets (2002) e Hine (2005) e definida como etnografia digital ou netnografia.  

Para Kozinets (2002), a netnografia pode ser utilizada como ferramenta para 

explorar diversos assuntos, sendo composta pela participação e observação das 

comunidades pesquisadas e pelas informações obtidas no ciberespaço. 

Kozinets (2007), relaciona quatro procedimentos básicos da netnografia. Tais 

procedimentos são: 

1. entrée cultural; 

2. coleta e análise dos dados; 

3. ética de pesquisa e 

4. feedback e checagem de informações. 

Com exceção da entrée cultural as demais etapas não ocorreram 

necessariamente nessa ordem, mas de forma interligada. 

1.    A entrée cultural 

Entrée cultural é a forma como se dá a chegada do pesquisador ao ambiente de 

pesquisa, onde se encontram os dados e ocorrem as relações entre os sujeitos 

investigados.   

A entrée cultural teve inicio com as primeiras inserções ao campo, no 

ciberespaço, com visitas a sites que falam sobre a escola e ocorreu de forma tranquila. 
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Importa informar que este pesquisador tem vasta experiência em artefatos tecnológicos 

e é usuário de diversas plataformas digitais, tanto para fins acadêmicos, entretenimento 

como uso profissional. 

Após as primeiras pesquisas nos sítios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

da Oi Futuro, Microsoft do Brasil, MEC, SEEDUC, SEED/RJ, blogs, entre outros para 

conhecer a escola CEJLL e o Programa NAVE por meio de seus idealizadores, 

participantes ou parceiros, partimos em busca de informações, desta vez de forma 

presencial, diretamente no CEJLL. 

Fomos recebidos pela Diretora do CEJLL e após uma breve apresentação 

explicamos os objetivos de nossa pesquisa, o que foi recebido com grande satisfação. A 

mesma, imediatamente nos mostrou todas as instalações da instituição e explicou 

brevemente seu funcionamento. Impossibilitada de dar maior atenção naquele momento, 

marcamos outro encontro. 

Em nova visita, perguntamos sobre a forma de produção dos alunos da escola. 

Novamente de forma solícita, a Diretoria mostrou alguns dos produtos já desenvolvidos 

e comentou sobre outros projetos que estavam em processo de conclusão e que 

deveriam ser finalizados até o final do ano letivo. Sobre a possibilidade de 

disponibilizar documentos que pudessem ser utilizados nessa pesquisa, assim como da 

autorização para visitar as salas de aula e conversar com os professores, alunos e demais 

funcionários da instituição, fomos comunicados, que primeiro seria necessário ter uma 

autorização do Oi Futuro. 

   1.1.    A dificuldade da autorização 

Após várias visitas à escola, no inicio do ano de 2011, tendo conversado 

diversas vezes com a direção da instituição e o preenchimento de questionário enviado 

pelo Oi Futuro para autorização da pesquisa, no qual constavam os dados referentes a 

este pesquisador e à pesquisa, ficamos sem resposta positiva autorizando a pesquisa. 

 Somente após a intervenção de meu orientador junto a direção do Oi Futuro, foi 

aprovada a visita ao CEJLL e ao Programa NAVE, que ocorreu no 2º semestre de 2011, 

aproximadamente no mês de agosto. 

Vale salientar, que a aprovação foi comunicada verbalmente pela Diretora do 

CEJLL a este pesquisador que comunicou imediatamente ao seu Orientador. 
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Ficou acertado, que este pesquisador visitaria o CEJLL duas a três vezes por 

semana. Ainda assim, não foi possível fazer trabalho de pesquisa etnográfica 

tradicional, entre outros motivos, pela exiguidade de tempo. Dessa forma passamos a 

analisar a documentação que regulamenta o Programa NAVE: Projeto Político 

Pedagógico, ementas, grade curricular, quadro de horário e histórico dos projetos. 

Devido à demora da autorização para acesso a Instituição, essa pesquisa só trata 

da análise da produção desenvolvida pelos alunos. Este pesquisador, não teve tempo 

suficiente para realizar entrevistas diretas ou aplicar questionários a alunos e 

professores. Limitamo-nos, nesse momento, à observação da produção dos alunos, já 

desenvolvida e exposta em painéis no pátio interno da escola ou divulgadas na internet. 

Procedemos também à análise documental de material fornecido pela direção e 

professores ou obtidos no ciberespaço. 

Não tratamos aqui dos encontros presenciais em festivais, dos dias de recepção 

de novos alunos e dos dias destinados a eventos diversos e palestras de convidados que 

ocorreram na instituição durante o período desta pesquisa. 

As interações entre este pesquisador e os informantes, neste caso professores, 

coordenadores de curso e funcionários administrativos, aconteceram em encontros fora 

do horário de aula, com data e hora devidamente marcadas e em lugar reservado com a 

ciência da direção do CEJLL. 

A inserção mais importante deste pesquisador no campo foi a oportunidade de 

acompanhar a exibição, pelos alunos, juntamente com professores e direção do CEJLL, 

dos trabalhos de conclusão de curso. Muitos deles estão nesta pesquisa devidamente 

registrados e analisados. 

2.    Coleta e análise de dados 

A coleta de dados foi feita por meio de cópia de arquivos fornecidos pela 

direção do CEJLL e pelos coordenadores de curso, busca incessante no ciberespaço por 

informações, processo de publicação e divulgação dos dados na WEB, downloads de 

editais de ingresso de professores e alunos, informações postadas nos sites de 

simpósios, congressos e de diversas instituições, além da análise dos documentos que 

regulamentam a instituição, realizada in loco. 
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Foram realizadas visitas a sites e blogs na internet que pudessem colaborar, 

disponibilizando informações referentes às produções dos alunos como vídeos, 

demonstrações dos games, comentários ou explicações. 

Frequentemente, artigos referentes à produção e a instituição são postados na 

WEB com acesso aberto. Comunidades no orkut, blogs, entre outros contribuíram 

substancialmente para conhecer o Programa NAVE e a produção de seus alunos. 

Outra fonte de informação foram alguns relatos jornalísticos. Embora sejam 

textos meramente informativos e voltados para o público em geral, pressupomos que há 

ali, resíduos de observações do campo que podem colaborar e funcionar como dados 

empíricos valiosos para análise. Todas as informações foram organizadas em pastas 

distintas por curso e por assunto no computador pessoal deste pesquisador. 

Além da troca de informações entre educadores e o pesquisador, houve 

divulgação da produção dos alunos na WEB referente à premiação nacional (SBGames) 

e do reconhecimento internacional (Escola Mentora da MicroSoft) entre outras 

informações. 

Informações obtidas nos folders distribuídos no CEJLL complementaram as 

informações necessárias. 

Os demais documentos foram obtidos diretamente com a direção do CEJLL ou 

com os coordenadores e dizem respeito ao regulamento e à proposta de ensino da 

instituição tais como o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, planos de curso e 

ementas e material produzido pelos alunos. 

A análise direta desses documentos nos permitiu observar se as estratégias, 

propostas pelos gestores, que tinham como meta desenvolver o trabalho colaborativo, 

participativo e coletivo, possibilitando o desenvolvimento da autonomia e criatividade, 

eram respaldados pelo PPP. 

Por meio dessa análise, pudemos também, depreender se a instituição tem a 

perspectiva de que o aluno formado ali tenha a possibilidade de construir, expandir e 

conduzir a construção de seus conhecimentos, como criador e co-autor de bens 

culturais, contribuindo para a produção de fatos e artefatos. Outra constatação possível 

com esses documentos foi verificar se esta instituição de ensino tem a perspectiva de 

interagir com outras redes sociotécnicas de conhecimento e aprendizagem para 

divulgação desta produção. 
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Segundo Latour (2000), as redes sociotécnicas não são compostas apenas de 

uma rede de computadores, nem tampouco de um aglomerado de pessoas, mas de uma 

interconexão de seres humanos e não humanos, onde a tecnologia é partícipe oferecendo 

a estrutura de sustentação das relações de produção que se irão estabelecer. Nela tudo se 

dá de forma característica, inclusive as relações entre as pessoas, onde o ser humano 

seria mais um nó numa estrutura não linear sempre aberta a novos componentes. 

A análise do material produzido se realizou conforme os objetivos propostos 

nesta pesquisa. 

3.    Ética de pesquisa 

Desde o princípio dessa pesquisa, no 2ª semestre de 2011, todos os participantes 

(gestores, professores e coordenadores de curso) foram informados a respeito do 

trabalho de investigação, em conversas diretas ou via e-mail. 

Outro aspecto relevante foi o da divulgação dos nomes e da imagem dos alunos 

ou educadores. Embora todos os participantes acima mencionados, tenham enfatizado 

que não havia nenhum problema em divulgar tais dados, nomes de alunos e docentes 

foram omitidos. 

4.    Feedback e checagem de informações.   

O feedback do pesquisador com os informantes, gestores e docentes, aconteceu 

constantemente. Mesmo próximo do término da pesquisa, esse pesquisador continuou 

visitando a instituição, pelo menos uma vez por semana, onde mantém um laço de 

amizade com os educadores e na busca de mais dados que ainda pudessem ser incluídos 

ou para dirimir dúvidas. 

Todas as informações expostas na pesquisa foram comunicadas previamente aos 

informantes que não se opuseram à sua divulgação. 

A prática de navegação na WEB, downloads de vídeos, comentários e notícias 

sobre o programa NAVE, vídeos no Youtube, etc. pela busca de informações e 

principalmente, o acompanhamento dos comentários postados nos blogs e nos sítios 

desenvolvidos pelos alunos, possibilitaram a apropriação de vasto material digital cuja 

análise foi corroborada com o feedback. 

Lembramos que blogs e sítios podem servir de suporte para diário pessoal. Algo 

mais do que uma possibilidade de análise netnográfica, constitui, ferramenta digital 

frequentemente indicada para diário de campo metodológico. 
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Por fim, a escola mantém painéis informativos, expostos permanentemente no 

pátio interno, exibindo a produção dos alunos. No momento da redação deste trabalho 

exibiam o Projeto Palavras e o Projeto Araribóia Cine ambos analisados nessa pesquisa. 

Para finalizar a checagem, concluímos que as informações disponibilizadas na 

WEB potencializaram ainda mais os níveis de proximidade e a disseminação dos dados 

da pesquisa, além da possibilidade de alterações e correções de detalhes que, à primeira 

vista, também possam não ter ficado claros ao pesquisador. 

Para o universo dessa pesquisa, a população, que é a totalidade de indivíduos 

que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo, foi 

selecionada a produção desenvolvida no ano de 2011, pelos alunos formandos da 2ª 

turma do Programa NAVE. Em alguns dos projetos analisados, em que pese serem 

projetos das turmas de terceiro ano, houve participação de alunos de outras séries em 

função do projeto da escola que visa à integração de alunos de diversas séries em um 

mesmo projeto. Houve, também, projetos desenvolvidos envolvendo estudantes de outra 

escola, o NAVE de Recife, ampliando a rede sociotécnica de produção da escola para 

além muros. 
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CAPÍTULO IV – PORQUE ESCOLHEMOS ESTA ESCOLA? 

4.1.  OI FUTURO, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA OI 

Para compreendermos o investimento, a preocupação e o incentivo da Oi no 

Brasil, em especial no setor da educação, recorremos à fala de seu Diretor Presidente 

divulgada no Relatório Anual de Sustentabilidade 2010, que nos diz: 

Oi Futuro, braço de responsabilidade social da companhia, presente 

em todos os Estados do Brasil, atua há uma década em programas nas 
áreas social, educação, cultura e esportes, e ampliou em 2010 o seu 

escopo de atuação, lançando o primeiro edital de apoio a projetos de 

preservação e conservação ambiental. Neste período, o instituto vem 

cumprindo sua missão de democratizar o acesso ao conhecimento para 
acelerar e promover o desenvolvimento humano, beneficiando mais de 

4 milhões de pessoas. (OI, 2010). 

Ainda de acordo com este relatório, encontramos uma definição da atuação da 

Oi Futuro braço social da Oi no campo da educação. 

Educação - O Oi Futuro investiga como a educação pode interagir 

com a experiência de um mundo marcado pela tecnologia da 

informação e da comunicação. [...] o Nave – Núcleo Avançado em 

Educação – um centro de pesquisa e desenvolvimento de soluções 

didáticas para o ensino médio que tem o objetivo de contribuir para a 

qualidade e a inovação da educação no Brasil, completou seu sexto 
ano de existência, sempre atuando por meio de parcerias com as 

secretarias estaduais de educação, a iniciativa privada e os organismos 

do terceiro setor. O projeto chamou a atenção da Microsoft que, em 
2009, incluiu o NAVE como umas das 130 escolas mais inovadoras 

do mundo e, em 2010, dentro do Programa “Escolas Inovadoras da 

Microsoft”, o elegeu como “Escola Mentora”. (OI, 2010) 

Para esta pesquisa escolhemos como local de estudo o Colégio Estadual José 

Leite Lopes - CEJLL, vinculado à rede de ensino público do Estado do Rio de Janeiro 

que sedia o Programa NAVE – Núcleo Avançado em Educação, da Oi Futuro.  

A escola foi escolhida como campo de pesquisa em função de seu perfil único: 

escola técnica de excelência, com reconhecimento internacional por empresa líder no 

segmento das TIC, que obteve destaque nas avaliações nacionais (2ª colocada do RJ 

entre as públicas no ENEM), com trabalho pedagógico fortemente amparado no uso das 

TIC e com perspectiva de desenvolvimento de projetos de aprendizagem com foco na 

produção e autoria de bens culturais. 
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4.2.  O COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ LEITE LOPES 

O Colégio Estadual José Leite Lopes está localizado em uma área de 4.000m
2
 

no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro e funciona em horário integral, das 

07h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 

 

Figura 4 - Fachada do prédio do CEJLL/NAVE 

Fonte: <http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html> 

 

O colégio associa o Currículo Básico, aprovado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB
7
 e o Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro, às disciplinas especialmente voltadas para a formação em três cursos técnicos 

nas áreas de concentração de games, geração de multimídia para TV digital e roteiros 

interativos. O enquadramento dos cursos técnicos se dá de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico e o Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos - CNCT
8
. 

4.3. OS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NAVE 

O conteúdo abordado e as práticas pedagógicas desenvolvidas nos cursos 

técnicos desse Programa estão de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

gestores da educação no País, conforme a Resolução CNE/CEB Nº04/99
9
, a LDB e o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT do MEC. 

                                                

7LDB: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 5 mar 2010.  
8 CNCT: Disponível em: < http://catalogonct.mec.gov.br/>. Acesso em 5 mar 2010. 
9 Resolução CNE/CEB Nº 04/99. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf>. Acesso em 5 mar 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://catalogonct.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf
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A Resolução CNE/CEB N.º 04/99 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional de Nível Técnico que entre outras determinações define o 

conjunto, as competências profissionais do técnico e os procedimentos a serem 

observados pelos sistemas de ensino na organização e no planejamento dos cursos de 

nível técnico. 

Os três cursos oferecidos pelo Programa NAVE contemplam estudos/conteúdos 

sobre ética, raciocínio lógico, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, 

redação de documentos técnicos, educação ambiental, formação profissional para 

trabalho em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade.  

4.4. DOCENTES 

Para a formação do quadro de docentes dos cursos técnicos as empresas que 

fazem parceira com esse projeto, Planetapontocom, PUC-RJ e o CESAR, investiram na 

contratação e capacitação de profissionais atuantes no mercado de trabalho atual. A 

contratação destes docentes está diretamente associada ao seu perfil técnico, 

experiências profissionais na área que lecionam e na experiência em docência.  

Em relação ao quadro de docentes do Ensino Médio, núcleo comum, a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro selecionou professores com perfil 

diferenciado, conforme as características da escola. Esse perfil exigia, de acordo com o 

“convite para seleção de professores
10

”, que o docente apresentasse: 

 estar ambientado em cultura digital;  

 disposição para discussão sobre prática curricular e construção de 

aprendizagens;  

 experiência na prática pedagógica voltada para o desenvolvimento 

de competências;  

 capacidade de trabalhar em equipe disponibilidade para compor 

talentos e competências em projetos de trabalho; 

 disponibilidade e recursos pessoais e profissionais para projetos de 

trabalho educativo compartilhado, compondo talentos e 

competências, atuando colaborativa e criticamente em equipes;  

 atenção, interesse e disponibilidade para aprender e adotar novos 

comportamentos, posturas e instrumentos de gestão do trabalho 
educativo;  

                                                

10 Convite para seleção de professores no CEJLL. Disponível em: 

<http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategoria=568&idsecao=110>. Acesso em 1 

dez 2011. 

http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategoria=568&idsecao=110
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 ter experiência em desenvolver atividades baseadas em desafios e 

resolução de problemas, com foco na avaliação sistemática de 

resultados; 

 prática e reflexão na implementação de projetos pedagógicos 

integrados e contextualizados em situações significativas;  

 ênfase na gestão de resultados de aprendizagem de projetos de 

trabalho;  

 manter-se em constante atualização, buscando a formação 

continuada, o aprimoramento técnico e teórico e 

 capacidade de produção intelectual acerca de sua prática, de 

interlocução colaborativa com seus pares e de engajamento em 

projetos de inovação metodológica; e estar apto a concorrer a vaga 

correspondente a disciplina que leciona. (Fonte: Convite para 
seleção de professores no CEJLL. Disponível em: 

<http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategor

ia=568&idsecao=110>. Acesso em 1 dez 2011.) 

Como podemos perceber tanto a escola CEJLL como o Programa NAVE se 

preocupam em manter um quadro de docentes que vai além da qualificação técnica, um 

grupo de docentes que acredita na reflexão sobre valores, crenças, desejos, a 

importância de seu papel em relação aos aprendizes e à vivência com metodologias 

participativas e interdimensionais. 

Os professores da instituição de ensino CEJLL e do programa NAVE perfazem 

um total de 57 (cinquenta e sete) docentes, assim distribuídos: 35 (trinta e cinco) 

professores atuam no segmento do Ensino Médio, o curso técnico de Multimídias conta 

com 9 (nove) professores, o curso técnico de programação de Jogos  6 (seis) professores 

e o curso técnico de Roteiros 7 (sete) professores. Cada professor dedica à instituição 

três dias por semana, 8 horas em cada dia. 

A Direção do CEJLL estabelece todas as 5ªf como dia para reunião, com a 

presença obrigatória de todos os professores. Nessa reunião são discutidos além dos 

assuntos da pauta e avisos de ordem geral, planejamento da semana, rendimento das 

turmas, de alunos individualmente e novos projetos. 

4.5. AS INSTALAÇÕES DO CEJLL E DO NAVE 

A instituição possui 5 (cinco) laboratórios interdisciplinares que atendem a 

todos os cursos, não existindo um laboratório específico a um curso, 10 (dez) salas de 

aula e 1 (uma) biblioteca. Conforme informação da Direção do CEJLL está em fase de 

implantação o 6º laboratório. Encontra-se, também, em processo de estudo a criação da 

http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategoria=568&idsecao=110
http://www.educacao.rj.gov.br/index5.aspx?tipo=categ&idcategoria=568&idsecao=110
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quadra poliesportiva no 5° andar, a qual oferecerá aos alunos mais um ambiente de 

lazer, que também poderá ser utilizado como área acadêmica. 

Todas as salas de aula são climatizadas, possuem TV de LCD, datashow, quadro 

interativo, mesas com cadeiras ergonômicas e iluminação adequada. A mesma estrutura 

é encontrada nos laboratórios. Cada laboratório além da estrutura já mencionada possui 

24(vinte e quatro) computadores modernos, equipados com hardware e softwares 

compatíveis com as necessidades a serem desenvolvidas nos cursos oferecidos pela 

instituição. Não verificamos a existência de impressoras nos laboratórios visitados. 

 

 

Figura 5 - Sala de aula do CEJLL/NAVE 

Fonte: Disponível em: <http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-

lopes-e.html> 

 

 

Figura 6 - Laboratório de computação do NAVE 

Fonte: Disponível em: <http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/> 

 

A escola mantém o departamento de Mídias e Educação que atende a todos os 

cursos oferecidos pelo programa. Este departamento conta com um laboratório 

gerenciado pela empresa Planetapontocom, no qual 20 (vinte) alunos do 2º ano 

aprendem técnicas de fotografia e o uso equipamentos de som e vídeo. Esta “oficina” 

tem como objetivo tornar seus alunos multiplicadores nesta área. 

http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/
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A biblioteca, estabelecida no 4º andar em ambiente agradável, encontra-se ainda 

em fase de expansão, possui um modesto acervo distribuído por 11(onze) estantes. Para 

os usuários que desejarem utilizar a biblioteca para consulta ao acervo ou para estudo, 

terão ao seu dispor 15 (quinze) mesas individuais e 3 (três) computadores com acesso à 

internet. Cabe salientar que ainda não existe um sistema informatizado de controle da 

biblioteca implantado no CEJLL. 

. 

 

Figura 7 - Biblioteca do CEJLL/NAVE 

As salas para as atividades administrativas são climatizadas, com mesas e 

cadeiras confortáveis além de excelente acústica e iluminação adequada.  

Outro ponto de destaque é que todos os ambientes frequentados durante esta 

pesquisa (salas de aula, corredores, biblioteca, setores administrativos, laboratórios, 

banheiros, etc.), se apresentaram com aparência limpa, organizada e bem administrada.  

.  

 

Figura 8 - Corredor do 4º andar onde se localizam as salas de aula 

Fonte: Disponivel em: <http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/> 

http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/
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Figura 9 - Recepção e corredor das salas de aula do 2º andar 

Fonte: Disponível em: <http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/> 

 

A escola oferece acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, 

disponibilizando, escadas com corrimão em ambos os lados, piso devidamente 

demarcado e com fita antiderrapante, instalações adequadas nos banheiros, além de 

elevadores e cadeiras de rodas disponíveis na recepção. 

Fotos das escadas de acesso aos pavimentos superiores da escola 

  

 

Figura 10 - Escadas de acesso aos pavimentos superiores da escola 

Fonte: Disponivel em: <http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/> 

 

Como o CEJLL não possui cantina para os alunos e os mesmos não são 

autorizados a sair da escola durante os intervalos por medida de segurança, a instituição 

oferece café da manhã, almoço e lanche da tarde tanto para alunos como para os 

docentes e demais funcionários. 

http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/
http://l78z.org/architecuture/escola-nave-atelier-oficina-de-arquitectos-archdoc/
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Figura 11 - Refeitório 

Fonte: Disponivel em: <http://eduardopaixaodesign.com/1186620/N-cleo-Avan-ado-em-Educa-o-NAVE-

Oi-Futuro> 

4.6. QUADRO DE APOIO 

O quadro de pessoal de apoio é composto por aproximadamente 40 (quarenta) 

funcionários incluindo os terceirizados. Em relação à segurança, o Oi Futuro mantém 

uma equipe da brigada de incêndio permanente no CEJLL para atender a qualquer 

emergência e os portões de acesso possuem fechamento eletrônico. Além dos porteiros 

na entrada principal percebemos a presença de diversas câmeras espalhados pelos 

quatro andares do CEJLL. 

4.7.  DISCENTES 

Quando da realização desta pesquisa, a escola tinha 396 (trezentos e noventa e 

seis) alunos devidamente matriculados, cursando o ano letivo de 2011. Cada turma era 

composta por aproximadamente 40 (quarenta) alunos, sendo o número máximo de 45 

(quarenta e cinco) alunos. As turmas são criadas de forma aleatória, não existindo 

turmas especiais. A enturmação é feita mesclando os alunos, o que possibilita turmas 

com alunos de todos os níveis e classes sociais. A carga horária de ensino é a mesma 

definida pelo SEEDUC com 200 dias letivos por ano (incluindo ensino médio e 

técnico). 

O ingresso de alunos no CEJLL nos anos de 2008 e 2009 não foi feito por 

concurso público, sendo necessário apenas que o aluno tivesse cursado 2 (dois) ou 3 

(três) anos do ensino fundamental em escola pública. A partir de 2010, o acesso foi feito 

por meio de processo seletivo através de concurso público com provas de Matemática, 

Português e Redação. Em 2011 este critério foi repetido. Para o ano de 2012, será 

adotado o mesmo critério de 2011. O CEJLL, em seu processo de acesso, reserva 5% do 

http://eduardopaixaodesign.com/1186620/N-cleo-Avan-ado-em-Educa-o-NAVE-Oi-Futuro
http://eduardopaixaodesign.com/1186620/N-cleo-Avan-ado-em-Educa-o-NAVE-Oi-Futuro
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total das vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais e, a partir de 2012, 

serão reservadas, também, 5% do total de vagas para alunos provenientes da rede 

particular de ensino. 

No ano de 2010 a escola participou, pela primeira vez, do Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM com 160 (cento e sessenta) alunos. Alcançou 601,94 pontos o 

que lhe garantiu o 2º lugar entre as escolas estaduais da capital e o título de 3º melhor 

escola da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo matéria publicada no Jornal O Dia, o vice-presidente do Oi Futuro na 

época, George Moraes, declarou que “a receita do sucesso está na reunião de três 

ingredientes: famílias participativas, alunos estimulados e professores valorizados”. 

(Barros, 2011, p.6).  

4.8.  O MÉTODO DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

A escola trabalha com o conceito de Times, que se dividem em Times de Alunos 

e Times de Professores. Cada Time de alunos é composto por um professor mentor e 

um grupo de 6 (seis) ou 7 (sete) alunos, enquanto que o Time de professores é formado, 

em média, por 8 (oito) professores. 

O Time de alunos está voltado para identificar as possíveis fragilidades dos 

alunos. Trabalha a dimensão afetiva, tenta identificar as possíveis causas do baixo 

rendimento escolar ou antever determinadas situações que possam prejudicar esse 

rendimento. 

O Time de professores se destina à elaboração de projetos para a escola e/ou 

comunidade, o que não impede que um Time de professores desenvolva um projeto 

visando atender a demanda de um ou vários conteúdos de qualquer disciplina. 

O método de avaliação adotado no CEJLL inclui uma Prova Integrada (PI) 

bimestral, composta por 90 (noventa) questões objetivas ou não, contemplando todas as 

disciplinas, incluindo as do técnico. A PI pode tratar do conteúdo de diversas disciplinas 

numa mesma questão. É realizada em 3 (três) dias (30 questões por dia), sendo as 

questões das disciplinas do ensino médio compatíveis com as elaboradas para o ENEM. 

Ainda existe a possibilidade de estender para mais um dia para a elaboração da prova de 

Produção Textual (Redação).  
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De acordo com a disciplina ou a critério do professor, a avaliação bimestral, 

pode ter sua pontuação acrescida por uma avaliação específica, como prova prática ou 

teórica. Existe a possibilidade, ainda, da inclusão de novas avaliações, a critério da 

coordenação do curso como, por exemplo, a avaliação por atitude, que envolve a 

avaliação do comportamento em sala e nas dependências do CEJLL; comprometimento 

com o trabalho em grupo ou individual; assiduidade; pontualidade; participação; 

colaboração e ainda outros itens podem ser também associados à avaliação.  

A preocupação da Direção e dos diversos professores, dessa escola, em relação 

às inúmeras possibilidades de avaliação a serem aplicadas, fez com que este tema 

passasse a ser objeto de estudo de um dos Times formados por professores, o qual tem 

como objetivo estudar diferentes formas de avaliação colaborativa e apresentar a 

Direção do CEJLL as opções mais atraentes. Num segundo momento, a proposta deve 

ser exposta a todos para decisão da utilização ou não deste novo modelo de avaliação. 

Após a análise dos diversos métodos de composição da avaliação bimestral 

pudemos perceber que, no CEJLL, o objetivo principal não é medir o desempenho dos 

alunos, mas fazer uma reflexão sobre o aprendizado em cada contexto. 

Nessa perspectiva, a avaliação nessa instituição pode ser feita contínua e 

significativamente e elaborada de forma conjunta, participativa e transparente sendo de 

responsabilidade tanto do educador quanto do educando, deixando de ser apenas um 

índice de conhecimento absorvido, conforme preconizava Freinet. 

A Instituição adota, em complemento ao rendimento escolar, um programa de 

recuperação paralela de conteúdos, elaborado com o apoio de um Professor Consultor. 

Todos os cursos do CEJLL são oferecidos em 3 (três) anos, e desde o 1º ano 

letivo os alunos têm contato com as disciplinas técnicas.  

A opção do curso técnico pelo aluno é feita a partir do 2º ano e depende da 

disponibilidade de vagas e do coeficiente de rendimento obtido pelo aluno no 1º ano 

letivo. 

O índice de reprovação, abandono ou trancamento de matricula no CEJLL é 

considerado mínimo, abaixo de 5% (dados de 2010), segundo informações da direção 

do CEJLL.  

No momento desta pesquisa, o CEJLL contava com 2 (dois) alunos portadores 

de necessidades especiais, ambos com problemas visuais. Embora a escola não tivesse 
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em seus quadros, até o momento desta pesquisa, corpo docente qualificado/treinado, 

coordenação pedagógica, psicólogo, técnico de assuntos educacional ou assistente social 

para atender este tipo de situação, estes alunos estavam sendo acompanhados, 

diretamente pela Diretora, a qual mantém contato constante com familiares, objetivando 

um melhor aproveitamento nos estudos. 

Para tentar identificar as deficiências no conteúdo escolar, trazidas do ensino 

fundamental pelos novos alunos, o CEJLL elabora o Projeto Disciplina Base, que 

funciona no início do calendário letivo. Com o levantamento das deficiências relatadas 

e/ou identificadas pelos professores, no 1º bimestre, os professores do ensino básico 

direcionam o ensino de forma a amenizar esta deficiência.  

A escola trabalha com a estratégia pedagógica denominada Protagonista Juvenil 

que propõe desenvolver e tornar o aprendiz um ser autônomo e empreendedor. 

4.9. O PROGRAMA NAVE – NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO  

 

Figura 12 - Fachada do prédio do NAVE 

Fonte: Disponivel em: 

<http://blog.fabioseixas.com.br/archives/2008/05/nave_nucleo_avancado_em_educacao.html> 

 

O conceito inovador do programa NAVE teve origem na unidade de Recife - 

PE, em 2005. Três anos depois surge o Programa NAVE, no Rio de Janeiro, como 

resultado da parceria entre a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e o 

Instituto Oi Futuro – Instituto de Responsabilidade Social da Oi.  

Para melhor conhecermos o Programa NAVE, recorremos ao site da Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro, mais especificamente ao Edital 2010, do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro – Secretaria de Estado de Educação, para seleção 

de alunos do Colégio Estadual José Leite Lopes; ao site do Oi Futuro; aos diversos sites 

que apresentam o NAVE  e ao folheto de propaganda  distribuído pelo CEJLL o qual 

apresenta o Programa NAVE. Até o momento desta pesquisa, o NAVE não dispunha, 

http://blog.fabioseixas.com.br/archives/2008/05/nave_nucleo_avancado_em_educacao.html
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de um site oficial. Todos os sites que visitamos foram desenvolvidos pelos alunos do 

CEJLL 

No folheto de propaganda obtivemos a seguinte descrição do Programa NAVE: 

“se apresenta como mais que uma escola inovadora, mais do que um centro de pesquisa, 

mais do que um pólo tecnológico, NAVE é um centro do pensamento sobre a Educação 

Brasileira”.  

O NAVE contava com os seguintes componentes/instalações no momento desta 

pesquisa: Fábrica de Cultura Digital, câmara de experimentação de projetos – Germinal 

e Usina de Expressão. A seguir descrevemos brevemente cada um deles. 

A Fábrica de Cultura Digital é um centro de pesquisa e desenvolvimento de 

soluções inovadoras, um polo de criatividade, pesquisa e desenvolvimento de soluções 

inovadoras para as mídias digitais. A Fábrica de Cultura Digital conta com 3 (três) 

laboratórios de formação (programação de games, roteiros para mídias digitais, geração 

multimídia e TV digital); 

A câmara de experimentação de projetos tem a tecnologia mais avançada do 

NAVE denominada de Germinal, além de laboratório de Projetos Interativos Digitais 

(LID). 

A Usina de Expressão se apresenta como um espaço criado para atuar como 

interface entre o que se produz no NAVE e o mundo da educação. Além de disseminar e 

sistematizar as melhores práticas pesquisadas, conta ainda com um Salão Múltiplo, 

espaço da desconstrução do pensamento onde se discute de que forma as TIC estão 

alterando o nosso modo de estar e sentir o mundo. Exposições fazem com que a 

tecnologia deixe de ser uma “caixa preta”, e as ideias de “quem faz” dialogam com as 

de “quem vê”. Podemos afirmar que a Usina de Expressão está voltada para a 

disseminação da produção, além dos muros da Instituição. 

 
Figura 13 - Salão Múltiplo 

 
Figura 14 - Sala de reuniões 

Fonte: Disponivel em: <http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-

lopes-e.html> 

http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
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Figura 15 - Área de convivência 

Fonte: Disponivel em: <http://www.brunodulcetti.com/blog/category/blogosfera> 

 
Figura 16 - Germinal 

 
Figura 17 - Usina de Expressão 

Fonte: Disponíveis em: < http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-

lopes-e.html> 

 
Figura 18 - Área de convivência 

 
Figura 19 - Área de convivência 

Fonte: Disponivl em: <http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/nucleo-avancado-em-educacao-

advanced-education-group-building/>  e <http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-

estadual-jose-leite-lopes-e.html> 

 

Segundo o folheto de propaganda, distribuído pelo Oi Futuro, o NAVE é um 

programa que nasce com vocação de colaborar com as políticas públicas para o ensino 

médio brasileiro. 

Além das 3 (três) bases descritas acima, o NAVE conta ainda com a parceria 

público-privada, que envolve empresas do ramo de desenvolvimento e/ou venda de 

tecnologia, centros de pesquisa e inovação São elas: o VisionLab da PUC-RJ, o Cento 

http://www.brunodulcetti.com/blog/category/blogosfera
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/nucleo-avancado-em-educacao-advanced-education-group-building/
http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/nucleo-avancado-em-educacao-advanced-education-group-building/
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2010/11/colegio-estadual-jose-leite-lopes-e.html
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de Estudos Avançados do Recife (CESAR), Unesco do Brasil, Proderj, RioSoft, e 

Planetapontocom
11

. 

O CEJLL com o Programa NAVE obteve o 2º lugar no Projeto Microsoft 

Educador Inovador Brasil, em 2010. É a única escola no Estado do Rio de Janeiro 

integrante deste Projeto. Atualmente é considerada Escola Mentora do programa de 

avaliação da MicroSoft
12

, e transformou-se em referência mundial de inovação na 

educação. 

O CEJLL junto com o Programa NAVE segue as orientações do “Programa 

Brasil Profissionalizado”. Para melhor entender este programa recorremos ao portal do 

MEC que dá a seguinte definição: 

O Programa Brasil Profissionalizado visa fortalecer as redes estaduais 

de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa recursos 

do governo federal para que os estados invistam em suas escolas 
técnicas. Criado em 2007, o programa possibilita a modernização e a 

expansão das redes públicas de ensino médio integradas à educação 

profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). O objetivo é integrar o conhecimento do ensino 

médio à prática. (BRASIL. Programa Brasil Profissionalizado. Acesso 

em: 25 de out 2011). 

Ampliando o que já foi dito no início deste capítulo, ressaltamos que a escolha 

dessa instituição de ensino para nossa pesquisa é consequência de suas características, 

ou seja, uma escola de ensino público, com atuação na modalidade de ensino médio, 

integrado ao ensino técnico, que possui um ambiente especialmente projetado para 

incentivo à inovação educacional tecnológica, com laboratórios modernos, preparados 

para o ensino técnico cujas disciplinas destinam-se à área de tecnologia digital, além de 

desenvolver atividades mediadas pela cultura digital, focadas no aluno. 

Além de todas as justificativas já mencionadas o trabalho desenvolvido pelos 

professores do CEJLL e do Programa NAVE, propõe uma educação interdimensional a 

qual tem em sua proposta de estratégia pedagógica o desenvolvimento não apenas do 

                                                

11 VisionLab: Disponível em: <www.icad.puc-rio.br/visionlabr>. Acesso em: 10 abr 2011 ; CESAR: 

Disponível em: <www.cesar.org.br>. Acesso em: 10 abr 2011; Unesco do Brasil: Disponível em: 

<www.unesco.org.br>. Acesso em: 10 abr 2011, Proderj: Disponível em: <www.proderj.rj.gov.br/>. 

Acesso em: 10 abr 2011; RioSoft: Disponível em: <www.riosoft.com.br>. Acesso em: 10 abr 2011e 

Planetapontocom: Disponível em: <www.planetapontocom.org.br>. Acesso em: 10 abr 2011. 
12

 MicroSoft: Disponível em: <http://www.microsoft.com/brasil/educacao/default.mspx>  e  

<http://www.microsoft.com/brasil/educacao/escolainovadora/noticias/2010_mais_que_inovador.mspx>. 

Acesso em: 10 abr 2011. 

 

http://www.icad.puc-rio.br/visionlabr
http://www.icad.puc-rio.br/visionlabr
http://www.icad.puc-rio.br/visionlabr
http://www.icad.puc-rio.br/visionlabr
http://www.cesar.org.br/
http://www.cesar.org.br/
http://www.cesar.org.br/
http://www.unesco.org.br/
http://www.unesco.org.br/
http://www.unesco.org.br/
http://www.microsoft.com/brasil/educacao/escolainovadora/noticias/2010_mais_que_inovador.mspx
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raciocínio e da inteligência, mas também a parte afetiva do aluno, atuando junto aos 

aprendizes pelas práticas e vivências.  

Por tudo o que foi exposto é que esta escola, de característica tão especial, 

tornou-se objeto de estudo dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO V - OS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO NAVE 

Um dos objetivos do NAVE em relação aos aprendizes é o desenvolvimento de 

competências não trabalhadas em escolas regulares.  

Como forma de preparar os aprendizes para a vida profissional os professores 

desenvolvem atividades pedagógicas no formato de projetos acadêmicos com 

exigências similares às do mercado profissional. Dessa forma, podemos fazer um 

paralelo com a proposta de escola do amanhã de Freinet, a escola do trabalho que 

prepara o aluno para ser um elemento que tem compromisso social e é capaz de 

interferir no meio em que vive. Além disso, prepara o aluno para o mundo do trabalho. 

O ambiente que cerca os projetos tenta reproduzir o mais fielmente possível os 

acontecimentos do dia a dia em uma empresa.  Podemos encontrar nesses ambientes 

indícios dos conceitos da escola proposta por Freinet e Freire, que defendem uma 

educação que trabalhe com práticas e conteúdos que possam reproduzir experiências 

concretas. Participação em reuniões, definir cronogramas, estabelecer tarefas, entender 

o conceito da hierarquia e compartilhar conhecimentos são apenas algumas das 

inúmeras atividades que os alunos vão experimentando durante o desenvolvimento de 

um projeto no NAVE.   

Essas práticas acadêmicas estão, em grande parte, associadas à dinâmica dos 

diversos fatores existentes nos ambiente de negócios.  Sendo o objetivo reproduzir esse 

ambiente, então a busca pela competitividade, o estudo do campo estrutural, o 

entendimento do referencial político-social a que estão vinculados, a relação com os 

clientes e a busca por parcerias são apenas alguns dos fatores tratados em sala de aula.  

São desenvolvidas estratégias que possibilitem aos aprendizes desenvolver 

condições para entregar o produto, serviço ou atividade acadêmica no prazo e com 

qualidade condizente, assim como administrar orçamentos e atingir resultados 

previamente estabelecidos.   

Para que os alunos desenvolvam essas competências e tenham perfil 

diferenciado, os professores, com sua experiência profissional, passam aos seus alunos a 

necessidade de saber diferenciar um projeto de uma simples atividade rotineira. Essa 

diferenciação pode permitir, aos alunos escolher adequadamente uma metodologia ou 

uma ferramenta para trabalhar com uma ou outra situação; dessa forma, poderão obter a 
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melhor relação custo-benefício no uso de artefatos específicos para a solução de 

problemas.  

Existem inúmeras situações que interferem na estruturação, na gestão e no 

desenvolvimento de projetos, mesmo aqueles que são desenvolvidos em sala de aula 

como prática educativa. Concordamos com Lévy (1999, p.157) ao afirmar que 

“qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na 

cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia de mutação contemporânea da 

relação como o saber”. Dessa forma, assimilar os novos e variados conhecimentos, 

executar ações que exigem o trabalho de equipe multidisciplinar, além de participar 

ativamente de toda essa construção do conhecimento, requer alunos e professores 

trabalhando em conjunto, prática amplamente difundida no NAVE. 

Em todos os projetos analisados verificamos o uso de tecnologias tanto digitais 

como analógicas. Apesar de identificarmos o uso de equipamentos fotográficos, câmera 

de vídeo e outros tipos de aparatos, o computador foi o artefato tecnológico mais 

utilizado.  

O computador foi utilizado como: i) ferramenta de armazenamento de dados, 

representação e transmissão de informação; ii) edição de imagens, sons e vídeos; iii) 

criação de textos, elaboração de cronogramas, mapas conceituais e programação de 

jogos; iv) busca de informações na internet, criação de sítios e interação/comunicação 

entre pares e com outras redes, entre outras funcionalidades e facilidades possíveis com 

este artefato; v) criação de programas de computador (software), fazendo deles 

máquinas a serem ensinadas, como preconiza Papert. 

5.1.  RELAÇÃO DOS TRABALHOS ANALISADOS 

Dentre os diversos projetos observados na escola, selecionamos para análise 24 

(vinte e quatro) trabalhos desenvolvidos por educandos e educadores dessa Instituição 

assim distribuídos: 

•    Curso de Roteiros – 3 (três) projetos 

o    Palavras 

o    Era Vargas um nome, uma história 

o     Vídeo minuto NAVE 
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•  Curso de Multimídias – 1 (um) projeto 

o    Raízes –  X Araribóia Cine 

•   Curso de Programação de Jogos – 20 (vinte) projetos 

o    A Fuga                                    o    O ultimo formigueiro 

o    Airplanes                                o    The Party Time 

o    História de amor                     o    Sky Box 

o    Sinestesia                                o    Busca Intergaláctica 

o    Abelhas                                   o    Feeding Monkeys 

o    Conselhos de He-man             o    Ludos 

o    Naruto                                     o    Little Red 

o    Atentado ao RioCentro           o    O Aventureiro 

o    IFante                                      o    Celestium 

o    Tamagoshi                              o    Radetan 

A escolha desses projetos deve-se pela forma com utilizaram os artefatos 

tecnológicos e como foram desenvolvidos: desenhos, vídeos, desenvolvimento de lógica 

de programação, interatividade, integração com outras disciplinas ou com outras redes 

sociotécnicas, aliadas às possibilidades pelos alunos de reconhecerem e assimilarem 

novos signos, linguagens, competências além de envolverem uma produção criativa, 

participativa e formadora. 

5.2. AS DIFICULDADES A SEREM VENCIDAS 

Antes de apresentarmos a análise dos projetos mencionados, apresentaremos as 

principais dificuldades que esta pesquisa identificou quando da análise das práticas 

pedagógicas com o uso das TIC para o desenvolvimento de projetos. 

Apesar de todo apoio da direção do colégio, de toda a estrutura tecnológica de 

que escola dispõe, do empenho dos professores e do interesse dos alunos, essa pesquisa 

identificou algumas dificuldades que professores e alunos tiveram que enfrentar para 

executar determinadas práticas educativas envolvendo projetos integrados. 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos professores destacamos: a escassez de 

tempo para planejamento, devido à alta carga de trabalho; a necessidade de cumprir os 

conteúdos curriculares e a dificuldade de estarem sempre se atualizando. 
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Outro fator identificado por esta pesquisa, diz respeito à ausência de uma 

coordenação pedagógica na instituição. A existência dessa coordenação poderia, talvez, 

influenciar na elaboração e planejamento de um projeto integrado entre as disciplinas 

dos diversos cursos, assim como em qualquer tipo de atividade pedagógica, neste caso, 

em especial, as práticas que envolvam as TIC. 

Embora os professores do NAVE apresentem um perfil diferenciado, para sua 

contratação é necessário que invistam em uma formação técnica continuada e isso 

requer tempo e implica em custos. A escola tenta minimizar este problema com a 

criação do Departamento de Mídia-Educação para auxiliar os professores nos projetos 

ligados às tecnologias digitais atendendo, na medida do possível, às necessidades dos 

mesmos. 

Por último, destacamos como possíveis problemas encontrados para o 

desenvolvimento de projetos, as instalações do CEJLL que, apesar da excelente 

qualidade, conforme já descrevemos ainda é necessário ampliar seu espaço físico 

criando ambientes específicos como, entre outros, salas para exposições permanentes, 

depósitos para armazenar material e projetos acabados ou não. Para determinadas 

disciplinas como a de Artes Visuais, este espaço é imprescindível. 

 

 



76 

 

CAPÍTULO VI - ANÁLISE DOS PROJETOS 

Neste capítulo apresentamos a análise de cada projeto individualmente. 

6.1. PROJETO PALAVRAS 

O projeto Palavras, desenvolvido pelos alunos do Curso de Roteiros para Mídias 

Digitais, durante o ano de 2011, integrou as disciplinas de Português, Narrativas Visuais 

e Literatura. Esta prática pedagógica teve como objetivo trabalhar, de forma criativa, a 

aplicação do principio da Gestalt. 

O termo Gestalt, palavra de origem germânica, significa “forma” ou “figura”, 

nomeia um movimento, fundado por Max Wertheimer, que teve seu conceito 

introduzido na filosofia e psicologia contemporâneas por Christian Von Ehrenfels e é 

amplamente utilizada como fundamento de comunicação no design. 

Segundo a Gestalt a leitura da forma é dependente do fundo: mudando o fundo 

uma mesma forma pode assumir outro significado. “O todo é maior do que a soma das 

partes” é muitas vezes usada para explicar a teoria da Gestalt. 

Portanto, a perspectiva da Gestalt exige que, para uma compreensão ampla do 

que é um dado objeto, que ele seja analisado sobre fundos diferentes (contextos) todos 

aqueles sobre os quais será visto. Professores, ao fazerem uso dessa técnica estão 

ajudando seus alunos a focalizar a atenção, a organizar conteúdos e a melhorar a forma 

de entender a percepção visual. Ao praticar atividades com o uso dessa técnica o aluno, 

tem a oportunidade de desenvolver uma nova percepção do objeto já existente, 

estimular a criatividade além de aprender novos conceitos como o equilíbrio das formas, 

a proporção visual, o domínio da cor e a organização espacial. 

Para a execução do Projeto Palavras, os professores dividiram a turma em 

grupos e propuseram aos alunos escolher uma personalidade de destaque na sociedade 

para ser retratada. Tal personalidade poderia atuar na música, nas artes, na política ou 

em qualquer outra área. 

Ao estabelecer um grupo de trabalho para a realização deste projeto o professor 

forneceu a base para o desenvolvimento dos jovens, a cooperação. Em conformidade 

com o que propõe Vygotsky, o trabalho é desenvolvido em grupos cooperativos em que 

todos têm responsabilidade sobre a produção de todos, dentro de cada grupo. O diálogo 

entre pares é elemento necessário para o desenvolvimento de suas produções. 
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A partir da escolha da personalidade, os alunos fizeram uma pesquisa literária 

sobre sua obra e selecionaram 100 (cem) palavras que considerassem representativas 

para esta composição. 

Ao escolher e utilizar 100 (cem) palavras para representar uma personalidade e 

dessa forma relacioná-la com a cultura, os alunos estão identificando uma relação de 

signos presentes na relação entre indivíduo retratado e o mundo real, em acordo com as 

proposições de Vygotsky. 

O próximo passo foi fazer um desenho desta personalidade utilizando o 

princípio da Gestalt e os conhecimentos adquiridos durante os anos letivos no NAVE 

como tratamento de imagens utilizando softwares específicos. 

O trabalho sobre cada personalidade deveria conter um breve resumo de sua 

participação na sociedade que justificasse sua escolha. Para esse fim os alunos criaram 

roteiros e enriqueceram seus conhecimentos em história, antropologia e filosofia.  O 

artefato tecnológico mais utilizado foi o computador e softwares para tratamento de 

imagem. 

O projeto, com características interdisciplinares, possibilitou aos alunos colocar 

em prática técnicas no manuseio de cores, proporções geométricas e noção de espaço. 

 Permitiu relacionar cultura digital e educação, envolveu os alunos ativa e 

colaborativamente na construção do conhecimento. Eles experimentaram o processo de 

construção de objetos de seu interesse explorando o uso de computadores, conforme 

propõe Papert (1994). O desenvolvimento do conhecimento ocorreu construindo e 

reconstruindo por meio de sua interação com objetos físicos e lógicos. Ou seja, num 

processo de construção do conhecimento procedente da ação conforme os estudos de 

Piaget (1970, 1972). 

A análise desse projeto nos permitiu depreender que, conforme foi planejado, a 

produção provocou o exercício da prática de autoria coletiva e esse exercício de autoria 

tomou a forma de criação de inscrições, nos termos em que propõe Latour (2000). 

Realizaram produção de bens que têm existência social para além do estrito trabalho 

escolar: os cartazes seguiam expostos na escola, em espaço público de convivência, 

exibindo para seus visitantes a forma como a escola trabalha. 

Para este exercício os alunos selecionaram as seguintes personalidades a serem 

retratados utilizando o princípio da Gestalt: José Saramago, Fernando Pessoa, Chico 
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Buarque de Holanda, Castro Alves, Bob Marley, Vinicius de Moraes, Paulo Freire, 

Mario de Andrade, Clarice Lispector, Carlos Drummont de Andrade, São Francisco de 

Assis, Ernesto Che Guevara, Monteiro Lobato, Profeta Gentileza, Martin Luther King, 

Mario Quintana, Cartola, e Machado de Assis. Pelo leque de personalidades escolhidas 

pelos alunos, pudemos depreender a preocupação em atingir muitas esferas que 

influenciam ou podem influenciar na sociedade. 

Para essa pesquisa escolhemos 4 (quatro) produtos para representar todo o 

universo desse projeto, os quais serão analisados mais detalhadamente: Chico Buarque 

de Holanda, Paulo Freire, São Francisco de Assis e Ernesto Che Guevara. Foram 

escolhidos 4 (quatro) produtos que tratassem de personalidades que atuaram em 

diferentes áreas: um músico e poeta, um educador, uma figura religiosa e um militante 

político. 

Como dito anteriormente ao escolherem suas personalidades os alunos tiveram a 

necessidade de pesquisar a trajetória histórica do mesmo e sua representatividade para 

nossa sociedade. 

É possível verificar que o exercício desse projeto, com o uso de signos para 

representar seus personagens, possibilitou aos alunos criarem novas formas de 

processos psicológicos enraizados na cultura como define Vygotsky (1991). 

As TIC com suas interfaces eminentemente semióticas permitiram, nesse 

projeto, apresentar as personalidades por meio de signos que não a linguagem 

estritamente verbal, com palavras soltas ou pequenos textos compondo imagens. São, 

portanto, suporte para a mediação entre indivíduos e o ambiente cultural na perspectiva 

que trata Vygotsky (1987, 2007). 

Se repararmos na figura de Chico Buarque veremos as frases “olha que coisa 

mais linda mais cheia de graça” e “num doce balanço a caminho do mar” que nos 

remetem a Vinicius de Moraes, Antônio Carlos Jobim e aos tempos da “bossa nova”. 

Como esses jovens não viveram esse período tiveram a necessidade de pesquisá-lo para 

a execução deste trabalho. Outro item pesquisado pelos alunos pode ser notado ao 

analisarmos a frase “prêmio Jabuti” que representa a mais importante premiação 

literária no Brasil, no qual Chico Buarque foi contemplado três vezes, com as obras: 

Estorvo, em 1992; Budapeste, em 2004 e Leite derramado em 2010. 
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Percebemos também, que a composição da figura desse personagem contempla 

palavras que fazem referências aos seus livros, ao cinema, teatro, suas músicas e ao 

movimento da música popular brasileira, não deixando de mencionar sua aparência 

física marcante, entre elas, a cor de seus olhos. Outra singularidade desse trabalho pode 

estar representada nas palavras “lindo” e “sensual” que podem estar, possivelmente, 

representando uma opinião própria sobre o personagem. 

 

 

 

Figura 20 - Produto 

Palavras Chico Buarque 

 

Figura 21 - Chico Buarque 

Fonte: Disponível em: 

<http://reimprensa.blogspot.com.br/2011_06_18_archive.html> 
 

A segunda produção analisada retrata o educador Paulo Freire. Nesse projeto 

pudemos perceber que os alunos escolheram palavras relacionadas à sua contribuição 

para a educação. As palavras escolhidas nos remetem às bases teóricas do método Paulo 

Freire de alfabetização de adultos: a educação como prática da liberdade, a escola 

pública, educação popular, sua determinação e o amor pela educação. Os alunos 

mencionaram suas obras, destacaram o estado de Pernambuco no qual Freire nasceu e 

não deixaram de mencionar o exílio, na Bolívia, pelo qual este educador passou. 

A terceira produção analisada nesta pesquisa se destaca dos outros por suas 

características próprias: uma personalidade religiosa, São Francisco de Assis. A 

composição final retrata uma produção de pesquisa histórica que ultrapassa uma simples 

pesquisa escolar. Pudemos depreender que os professores que participaram desse 

projeto como mediadores, incentivadores e orientadores têm a preocupação de levar o 

ensino além dos conteúdos obrigatórios das grades curriculares conforme defendia 

Freire (2005). 
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Para retratar São Francisco de Assis, os alunos selecionaram, entre outras 

palavras, as seguintes: “devoção”, “esperança”, “aprendiz”, “igreja”, “pecado”, “credo”, 

“humildade”, “conforto”, “milagre”, “salvação”, “justiça”, “elogio”, “talento”, “leitura”, 

“dúvida”, “bondade”, “virtudes”, “compreensão”, “gratidão”, “mudança” e “caridade”. 

Incluíram também expressões como “plantar colher” que consta na música “O Homem 

de Bem”, de Nando Cordel: “Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou 

chegar lá também” (Escola Espírita Francisco de Assis
13

); citaram trechos da “Oração 

da Paz” e da “Oração à São Francisco de Assis”, católica,  ao escreverem “pois é dando 

que se recebe” e “fazei-me instrumento”. 

Como pudemos perceber não se trata de um trabalho apenas escolar ou que tenta 

levar uma opção religiosa para dentro da escola, mas uma pesquisa cultural de muitas 

facetas, num comprometimento possivelmente, com suas convicções religiosas. 

 

 

 

Figura 22 - Produto 

Palavras 

São Francisco de Assis 

 

Figura 23 - São Francisco de Assis 
 Fonte: Disponível em: 

<http://tavernadoperegrino.blogspot.com.br/2011/12/sao-

francisco-de-assis-do-presepio.html> 

Por último escolhemos analisar um produto que retratasse uma personalidade 

polêmica, neste caso, a produção escolhida foi Ernesto Che Guevara. 

As palavras escolhidas relembram a trajetória deste homem como 

revolucionário, guerrilheiro, ousado que pregava a “igualdade” (termo que compõe a 

imagem). A busca por frases que pudessem retratar Guevara como um guerreiro e ao 

                                                

13  Sitio da Escola Espírita Francisco de Assis: Disponível em: <http://www.franciscodeassis.com.br/>. 

Acesso em: 30 ago 2012. 
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mesmo tempo amável também estão presentes: “prefiro morrer de pé que viver sempre 

ajoelhado”; “retroceder sim, render-se jamais” e "Hay que endurecerse, pero sin perder 

la ternura jamás”. 

A preocupação dos alunos em retratar as diversas etapas da vida desta 

personalidade também está presente: suas lutas e as guerras; a passagem por Cuba, 

Argentina e Brasil e a amizade com Fidel Castro fazem parte desta produção. Na busca 

por referências que pudessem caracterizar Guevara não faltou o charuto. Por fim, 

podemos encontrar na imagem, palavras que podem estar ligadas a opinião própria dos 

alunos por esta personalidade como: “juventude” e “verdadeiro” e possivelmente um 

desejo próprio “retroceder jamais”. 

 

 

Figura 24 - Produto 

Palavras 

Che Guevara 

 

Figura 25 - Che Guevara  

Fonte: Disponível em: 

<http://trcs.wikispaces.com/Che+Guevara> 

 

Como pudemos perceber nessas produções, além do comprometimento com a 

fidelidade das imagens originais é possível enxergar o entrosamento de conteúdos 

multidisciplinares envolvendo os conteúdos de artes, sociologia, antropologia e história 

entre outros. Pudemos depreender da análise destas produções que os alunos mostraram 

conhecer suas personalidades e sua contribuição para a sociedade, indo muito além da 

imagem pura e simples. É possível também, depreender, pelas personalidades retratadas 

e que puderam ser analisadas que os alunos tiveram a liberdade de escolha e de aprender 

sobre sua influencia na sociedade de acordo com seu interesse e/ou necessidade (Freire, 

2005). 
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Pudemos depreender, ainda, que este projeto permitiu aos alunos experimentar o 

trabalho com conteúdos culturais vivenciando práticas pedagógicas fundadas na 

criatividade. 

 Na análise desse projeto pudemos perceber que o aluno além de autor ou co-

autor do projeto, foi responsável pela pesquisa das informações, autoria e do 

conhecimento de que trata em sua produção. 

Permitiu uma integração de diversas tecnologias, como o uso do computador 

como instrumento de pesquisa e como objeto de produção de artefatos, evidenciando 

domínio de softwares de tratamento de imagens. 

Pelo produto final pudemos perceber o compromisso com a qualidade, o 

acabamento profissional e a construção de uma nova relação discente-docente, na qual o 

aluno deixou de ser passivo, aquele que recebe o produto pronto para digerir, para ser 

criador, descobrir e interagir com as orientações oferecidas pelos professores e pela 

busca de informações na rede, proporcionando aos alunos produzir conhecimento, 

estabelecer novas relações com o tempo, cultura e política de forma dialógica. 

Diversificaram, mais uma vez, a aprendizagem possibilitando o diálogo das 

tecnologias com outras linguagens. A exposição desse trabalho ao público denota 

maturidade, responsabilidade social e coloca à prova a produção desenvolvida nesta 

escola. Abaixo imagens dos demais trabalhos do Projeto Palavras. 

 

 

Figura 26 – Produto Palavras 

Fernando Pessoa 

 

Figura 27 – Produto Palavras 

Castro Alves 

 

Figura 28– Produto Palavras 

Bob Marley 
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Figura 29 – Produto Palavras 

Vinicius de Moraes 

 

Figura 30– Produto Palavras 

Mário de Andrade 

 

Figura 31 – Produto Palavras 

Clarice Lispector 

 

Figura 32- Produto Palavras 

Carlos Drummont de Andrade 

 

Figura 33 – Produto Palavras 

Monteiro Lobato 

 

Figura 34 – Produto Palavras 

Profeta Gentileza 

 

Figura 35 – Produto Palavras 

Martin Luther King 

 

Figura 36 – Produto Palavras 

Mário Quintana 

 

Figura 37 – Produto Palavras 

Cartola 
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6.2. PROJETO “ERA VARGAS UM NOME, UMA HISTÓRIA”. 

A produção foi desenvolvida, de forma coletiva, permitiu integrar bens, 

serviços, comunicação e ciência por meio das tecnologias e é o resultado de estudos 

sobre homem, sociedade e trabalho. Foi desenvolvido como projeto final do ano de 

2011 do curso de Roteiros Digitais. Criado nos moldes de um projeto empresarial, com 

o objetivo de popularizar o cliente Planetapontocom e contribuir na interação entre a 

empresa e uma operadora de telefonia celular.    

Buscou desenvolver uma relação inovadora em que conhecimento histórico e 

tecnologia digital estão presentes com a possibilidade de disponibilizar informações a 

baixo custo, além de oferecer ao usuário um produto com alto grau de interatividade, 

levando a informação de maneira rápida, prática e sucinta. 

Pudemos perceber, por meio desse projeto, assim como em muitos outros 

analisados adiante, a preocupação dos professores em desenvolver práticas pedagógicas 

voltadas para a realidade do mercado profissional. Desenvolver projetos que vinculam 

conteúdos a experiências concretas e reais, nesse caso o projeto direcionado a um 

cliente, é uma prática frequente no NAVE.  

Ao desenvolver pedagogia apoiada na práxis, estabelecida na experiência e pela 

ação pelos próprios alunos, nos remetemos a Freinet (2001) ao propor a educação pelo 

trabalho capaz de transformar a escola num grande canteiro de obras. Neste caso de 

produção de bens culturais digitais. 

 

Figura 38 – Produto Palavras 

Machado de Assis 

 

Figura 39 – Produto Palavras 

José Saramago 

 

Figura 40 – Produto Palavras 

Paulo Freire 
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O projeto teve como meta principal levar os usuários a conhecer a influência da 

chamada “Era Vargas” nos dias de hoje por meio de uma abordagem contemporânea, 

contemplando a relação entre Comunicação e Política. O projeto envolveu disciplinas 

do curso técnico de Roteiros Digitais e do núcleo comum. 

Pela análise do produto e da documentação de registro de processo de seu 

desenvolvimento pudemos depreender que alunos foram ao mesmo tempo, educadores e 

educandos, construtores e reconstrutores de conhecimento nos moldes propostos por 

Freire (2005). 

O trabalho desenvolvido em grupo (time) pode ter permitido aos alunos irem se 

formando e se desenvolvendo uns com os outros, do mesmo time ou entre times, num 

processo contínuo de formação mútua conforme Freire (2005) nos ensina. 

Nesse projeto, os alunos desenvolveram competências e habilidades, relativas ao 

mercado profissional na área ao vivenciarem experiências de relação com o mercado de 

trabalho já que criaram produto de conteúdo digital para clientes reais. Produziram 

colaborativamente e respeitaram prazos. 

O produto desenvolvido revelou que os alunos tiveram a oportunidade de 

apreender sobre os acontecimentos do período histórico focado e que seu 

desenvolvimento proporcionou a oportunidade de colocar em prática habilidades 

técnicas adquiridas no curso de Roteiros Digitais. 

Além das percepções acima listadas os alunos desenvolveram habilidades e 

competências além do previsto em escolas regulares: desenvolveram produto para um 

cliente real. Destacamos, além disso, o aperfeiçoamento do senso crítico, o 

desenvolvimento da capacidade de pesquisa, o trabalho cooperativo, o profissionalismo 

e a integração entre os professores do segmento técnico e núcleo comum do colégio. 

Pudemos depreender que a cooperação, nesta produção, serviu de base para o 

desenvolvimento do aprendiz, nos moldes que preconizam Vygotsky (1987), baseado 

em interação por meio de signos, e Freinet (2001), com educação pelo trabalho. 

Os alunos em conjunto com os professores, usaram, para planejar o projeto, três 

tipos de representações verbo-espaciais: mapa conceitual, mapa estrutural e 

memograma. Esses documentos, com função de organizar o trabalho e distribuir tarefas 

entre os times, revelou interação simbólica tanto em código verbal como em 

representação espacial. 
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Há dois mapas estruturais: um inicial que define as tarefas de cada grupo, e 

outro final, que apresenta como as produções de todos deveriam compor uma mesma 

tela de apresentação ao usuário. 

O projeto é fundamentado no conceito de transmídia
14

. Teve seu inicio com a 

“criação” de uma empresa fictícia, de nome Hexágono, e o produto final foi um site 

transmídia, acessível em dispositivos móveis, que reúne vídeos interativos e conteúdo 

jornalístico. 

Para o desenvolvimento do projeto, um produto interativo digital, colocou-se em 

prova o trabalho em grupo, cooperativo e com o envolvimento de todos, realizado pelos 

“times”. Nessa modalidade de organização, cada time tem a oportunidade de apresentar 

suas qualidades assim como as habilidades de cada integrante. 

O uso das TIC nesse projeto, desde o início, permitiu a formação de ambientes 

colaborativos de aprendizagem possibilitando a troca de informações entre pares. 

Como a produção desenvolvida pelos alunos foi para mídias digitais, o 

computador foi utilizado como artefato tecnológico como um catalisador nesse processo 

e não apenas para informatizar o ensino, como propõe Valente (1991). 

Desenvolver o domínio da utilização do computador pode levar o aluno ao 

desenvolvimento das estruturas superiores de pensamento (VYGOTSKY, 1987). 

O produto resultante do projeto compõe um site transmídia com vídeos 

interativos e conteúdos para dispositivos móveis como “quiz
15

” ou “pílulas 

informativas”. Sua criação proporcionou aos alunos a experiência de desenvolverem um 

produto de conteúdo digital compatível com as exigências do mercado de trabalho atual 

onde se faz necessário respeitar o ambiente, preocupar-se com os custos, seguir o tema a 

ser abordado, cumprir prazos e a participação ativa de todos integrantes da equipe 

(Times), além do exercício do aprendizado já desenvolvido durante os anos anteriores 

no colégio e da possibilidade do desenvolvimento de novas experiências e 

competências. 

                                                

14 Transmídia, é um conceito  onde a  abordagem de uma temática é desenvolvida por diversos formatos 

midiáticos, através dos quais o usuário tem a oportunidade de abordar o conteúdo nas diferentes 

linguagens. 
15 Quiz, questionário com diversas alternativas, com respostas do tipo ‘certo ou errado’, através do qual 

você pode obter respostas, de diversas pessoas, para diversas questões relacionadas a um assunto. 
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O site transmídia apresenta um “Jornal da Época”, uma “Linha do Tempo” e o 

“Diário de Getúlio”. Além de links de acesso aos conteúdos para dispositivos móveis.  

Esse projeto visou o desenvolvimento de um produto para ser oferecido através 

de uma tecnologia contemporânea, incluindo o SMS
16

. Os alunos que participaram 

dessa produção se estruturaram como uma rede sociotécnica, que trocou e produziu 

utilizando meios da cibercultura. 

Abaixo temos o layout para o site do Projeto “Era Vargas um nome, uma 

história” onde é possível observar as diversas possibilidades de navegação pelo usuário. 

 

Figura 41 - Layout da tela do site "Era Vargas um nome, uma história" 

Abordar questões políticas de forma competente para quem não presenciou essa 

época revela um trabalho de pesquisa de profundidade considerável para jovens alunos 

do Ensino Médio, realizado com a colaboração e participação de todos os envolvidos no 

projeto. 

O produto apresenta a reprodução de jornais da época, boa navegabilidade e a 

possibilidade de interação com o usuário por meio de vídeos. Apresenta, ainda, 

elementos informativos denominados de “pílulas” e um “quiz” onde o usuário testa, no 

celular, seus conhecimentos sobre fatos e acontecimentos da época, numa perspectiva 

lúdica de interação com a informação. 

A reprodução de jornal de época revela um trabalho de pesquisa minucioso, não 

só pela importância de mostrar o acontecimento conforme divulgado pela impressa na 

                                                

16 SMS – Short Message Service, (Serviço de Mensagem Curta).  é um serviço de mensagens de texto 

disponível em telefonia celular digital que permite o envio de mensagens de até 160 caracteres. 
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ocasião, como pela dificuldade de reeditá-lo agora no forma de mídia digital. A 

disponibilização destas informações conforme divulgadas à época, pela reprodução do 

jornal, possibilita fazer uma retrospectiva dos acontecimentos de forma real, abre 

possibilidades de conhecer os fatos ou esclarecer dúvidas que muitas das vezes não são 

abordadas nos livros ou em sala de aula. 

 

 

Figura 42 – Imagem da tela de reprodução de Jornal de época do Projeto "Era Vargas um nome, uma 

história" 

Similar ao jornal de época é a interface Linha do Tempo onde o aluno 

demonstrou conhecimento de fatos e acontecimentos correlacionando-os 

cronologicamente. 

.  

Figura 43 - Imagem da tela "Linha do tempo" do Projeto "Era Vargas um nome, uma história" 

Nos mesmos moldes da reprodução de Jornal de época, na Linha do Tempo os 

alunos demonstraram conhecimento dos fatos e acontecimentos históricos marcantes de 

uma “era”. Demonstraram, também, domínio de recursos tecnológicos como a 

computação gráfica, hipertextos, pesquisa na web, entre outros. Os alunos realizaram 
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uma volta ao passado quando da exibição de cenários de época retratados em uma das 

interfaces deste projeto. 

 

Figura 44 - Imagem de tela de cenários de época do Projeto "Era Vargas um nome, uma história" 

Os vídeos interativos foram criados com linguagem em formato cartoon, 

apresentaram diferentes personagens e roteiros bem especificados possibilitando ao 

usuário conhecer diversos fatos históricos desta “era”. 

A imagem da figura 48 permite perceber a preocupação de fazer a simetria das 

diversas “janelas” de acesso, facilitando ao usuário a busca e entendimento da interface.  

. 

 

Figura 45 – Imagem da tela de acesso aos vídeos interativos do Projeto "Era Vargas um nome, uma 

história" 

O conteúdo para dispositivos móveis foi desenvolvido para ser oferecido através 

da operadora Oi, por meio da tecnologia SMS, e possibilitou aos alunos colocar em 

prática o aprendizado das disciplinas oferecidas no curso. 

Os conteúdos inseridos nas “pílulas informativas” abordavam a consolidação 

das leis trabalhistas no Brasil; Vargas e a política externa e O Brasil e o 
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desenvolvimento industrial. Já no “quiz” o conteúdo compreendeu o Estado Novo e o 

Departamento de Imprensa e Propaganda; Vargas e a rádio no Brasil e o Governo 

Democrático além do declínio de Getúlio. Independente da opção, “pílula informativa” 

ou “quiz”, o acesso é feito por meio de cadastro a ser preenchido pelo usuário no site. A 

figura 46 é uma apresentação desta parte do projeto. 

. 

 

Figura 46 – Imagem da tela de acesso ao cadastro de usuários do Projeto "Era Vargas um nome, uma 

história" 

De acordo com Piaget (1972) os métodos que permitem uma educação ativa 

possibilitam ao aprendiz redescobrir ou construir fatos. 

As informações disponibilizadas nos dispositivos móveis no formato de 

“pílulas” ou “quiz” podem ser conferidas nos exemplos abaixo. 

Exemplos de perguntas disponibilizadas pelo “quiz”: 

 

5) Em que ano a CLT (Consolidação das leis trabalhista) foi abolida? 

A) Em 2000.    

B) Em 1954.    

C) Ainda está em vigor. 

Resposta: Letra C. 

 

13) No setor radiofônico, o DIP (Departamento de  Imprensa e Propaganda) criou um 

programa oficial. Qual era o nome deste programa? 

A) Hora do Brasil.   

B) Voz do Brasil.  

C) Bom dia Brasil. 

Resposta: Letra A 
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Exemplos de “pílulas informativas”. 

 Na primeira marcha contra o governo de Getúlio Vargas, em 1933, a 

Ação Integralista Brasileira, comandada por Plínio Salgado, não 

conseguiu reunir mais do que 40 pessoas. 

 Em 1951, Getúlio incentivou o lançamento do jornal “Última Hora”, 

comandado pelo jornalista Samuel Wainer, que publicava colunas de 

nomes como Chacrinha, Nelson Rodrigues e Stanislaw Ponte Preta. 

 A rádio Nacional irradiou 861 radionovelas ao longo de 11 anos, todas 

elas líderes em audiência. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Cartaz de apresentação do Projeto 

"Era Vargas um nome, uma história" 
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Como podemos comprovar pela imagem da figura 51 - Memograma do Projeto, 

para a elaboração desse produto os alunos fizeram uso de memograma, também 

conhecido como mapa mental. Inicialmente proposto por Tony Buzan na década de 70, 

o memograma ou mapa mental é uma memoforma expressa sob a forma de um 

diagrama. Podemos definir memoforma como qualquer coisa que possa ser associada a 

um conteúdo a ser memorizado. 

Os alunos, ao usarem o Memograma como ferramenta de organização de ideias 

para a elaboração desse produto, associaram palavras-chaves, links, opções de acesso, 

conteúdo histórico e informações pertinentes em uma estrutura gráfica, não linear que 

permitiu uma visão geral do produto a ser desenvolvido. 

Pudemos depreender que o uso desse recurso permitiu aos alunos organizarem 

as ideias, estimulou o pensamento e o raciocínio lógico, permitiu exercitar a 

memorização e estabelecer conexões cerebrais a partir do conceito que nosso cérebro 

não trabalha de forma linear e sim alternando de uma ideia à outra. 

O desenvolvimento desse projeto possibilitou aos alunos agrupados na forma de 

times trocarem com os outros, num processo de internalização (VYGOTSKY, 1987) 

decorrente de uma série de eventos ocorridos durante o seu desenvolvimento. 

 

Figura 48 - Memograma do Projeto "Era Vargas um nome, uma história" 
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Além do memograma, os alunos desenvolveram um mapa conceitual que 

potencializa uma aprendizagem significativa. Ao fazer uso desta abordagem de cunho 

construtivista, o aluno se apresenta como construtor do seu próprio conhecimento. 

Desenvolvido por Novak, na década de 70, mapa conceitual é um gráfico que 

permite auxiliar a ordenação e a sequência, hierárquica ou não, de conteúdos de ensino, 

oferece estímulos adequados ao aluno e estimula o aprendizado significativo no 

momento em que um novo conceito ou ideia se ancora nas estruturas cognitivas 

preexistentes do aprendiz. A teoria que está por trás do mapeamento conceitual é a 

proposta de aprendizagem significativa de Ausubel. 

 

 

Figura 49 - Mapa conceitual do Projeto "Era Vargas um nome, uma história" 

Na observação deste projeto encontramos também o desenvolvimento, de mapas 

estruturais, conforme figura 53, que definem as atividades a serem desenvolvidas e 

participação de cada “time” no projeto numa demonstração clara de trabalho integrado e 

colaborativo. 

A representação por meio de mapas conceituais e mapas estruturais como um 

mecanismo de ajuda no processo de desenvolvimento de aprendizagem significativa 

pode facilitar ao aprendiz ter conhecimento claro e prévio de todas as etapas e 

funcionalidades, assim como a organização hierárquica e de conceitos mais gerais que 

podem se tonar relevantes para a elaboração do produto. 

Mapas conceituais e mapas estruturais podem ser considerados interfaces ou 

instrumentos mediadores do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores dos seres humanos (VYGOTSKY, 1987).  

. 
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Figura 50 – Imagens das telas dos Mapas Estruturais definindo a participação de  

cada time no Projeto "Vargas um nome, uma história" 

 Figura 51 – Imagem da tela do Mapa Estrutural 

final do Projeto "Vargas um nome, uma história" 

 Figura 52 - Imagem da tela de interface gráfica 

final do Produto "Era Vargas um nome, uma 

história" 

A tela de interface gráfica final do produto revela além do uso da mesma 

linguagem gráfica por todos os times, integração e colaboração dentro grupo, ou seja, 

comunicação inter-times. 

 

 

Figura 53 - Imagem da tela de crédito do Produto "Era Vargas um nome, uma história" 
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Pela complexidade deste produto envolvendo interação, testes lúdicos, recursos 

para dispositivos móveis, construção de mapas conceitual e estrutural, pelos alunos foi 

possível depreender que estes estão preparados para apresentar/desenvolver 

potencialmente produtos a vários segmentos do mercado profissional da área. 

As TIC nesse projeto, com suas interfaces multimodais suportando som, 

imagem, texto, hipertexto e interatividade se apresentaram como mediadoras entre o 

aluno e o ambiente cultural na perspectiva de Vygotsky (1987). 

6.3.  PROJETO ARARIBÓIA CINE 

O X Araribóia Cine, ocorreu de 22 a 27 de novembro de 2011 na cidade de 

Niterói – RJ, no Cine Arte UFF, Museu do Ingá, Auditório do Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói e SESC Niterói. De acordo com o divulgado na web por um 

de seus patrocinadores
17

, O Araribóia Cine - Festival de Niterói é um evento 

audiovisual que fomenta a reflexão e produção de conhecimento sobre o produto 

audiovisual. 

Este evento do cinema brasileiro apresenta filmes de curta-metragem e tem 

como principal objetivo exibir uma parcela significativa desta produção, 

independentemente do seu ano de conclusão, apresentada e organizada de forma 

temática. Após as sessões o público tem a oportunidade de participar de debates com os 

realizadores, críticos, pesquisadores e professores. 

O NAVE e o CEJLL, em parceria com Araribóia Cine, ofereceram aos alunos 

do 3º ano do curso de Multimídias a oportunidade de criar a identidade visual para o 

evento de 2011, cujo tema era “Raízes”. A oficina, realizada em 40 horas, contou com a 

participação de 32 (trinta e dois) alunos divididos em 8 (oito) times, que tiveram as 

propostas pré-selecionadas para uma segunda apresentação, na qual a curadoria do 

festival definiu aquela que o representaria nesta edição. 

A partir do tema do evento os alunos tiveram autonomia para esboçar suas ideias 

e criar a identidade visual para o evento. Cada grupo desenvolveu seus cartazes que 

foram apresentados à organização do evento que selecionou um que seria utilizado pelo 

evento. 

                                                

17 Petrobrás, um dos patrocinadores do X Araribóia Cine. Disponível em: 

<http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/33/504>. Acesso em: 10 de jan 2012 

http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/33/504
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A responsabilidade do desenvolvimento do projeto ficou sob a direção do 

CEJLL, a coordenadora do Curso de Multimídias, orientadores da Oficina e 2 (dois) 

monitores, o que revela a parceria entre alunos e professores na produção de bens que 

saltam os muros da escola. O fato demonstra a existência de valor social extraescolar. 

A análise dos produtos desse projeto ressalta a maturidade e o conhecimento dos 

ditames do design gráfico conquistados pelos alunos como desenvolvedores de 

identidade visual e de cartazes. Observe-se, em particular, o cuidado ao seguir fielmente 

o tema central, a colocação da logomarca do patrocinador respeitando suas cores, em 

local visível e de forma legível e a tipografia usada no nome do festival idêntica em 

todos os cartazes. Apesar de não termos essa confirmação, pudemos depreender da 

similaridade entre os elementos de todos os trabalhos, que cumpriram uma restrição 

definida pela curadoria do evento. 

Embora os cartazes analisados revelem liberdade de expressão, o trabalho de 

imagem e o lay-out estão muito próximos de um mesmo padrão. 

Desenvolver práticas educativas que resultam em produtos que se destinam ao 

mercado consumidor, tendo o professor como mediador, respeitando os interesses, a 

liberdade de expressão dos alunos, contribui para formar um ambiente propício a 

desenvolver a autonomia pelo aprendiz como preconizam Piaget (1972) e Freinet 

(1995). 

A preocupação da escola em criar trabalhos concretos, reais e apresentá-los em 

exposições ou a julgadores, ofereceu a oportunidade aos alunos de levar sua produção 

além da escola. 

A elaboração deste projeto permitiu aos alunos uma participação ativa, 

experimentando e reconstruindo por si mesmos, aquilo que conseguem aprender de sua 

interação com o meio. Pudemos depreender que a produção desse projeto, de 

característica profissional, possibilitou aos alunos desenvolver sua capacidade criativa. 

A cooperação para a conclusão desse projeto, de tão curto prazo, se apresentou como 

elemento interativo e de formação social entre os alunos. 

Como pudemos perceber o uso das TIC, da forma planejada nessa produção foi 

um exercício de prática de autoria.  
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A figura 57 apresenta o cartaz escolhido pela curadoria do evento para 

representar o X Araribóia Cine e a imagem do site do evento com o respectivo cartaz na 

página principal 

  

Figura 54 – Produto Cartaz que representou o X Araribóia Cine 

 

 

 

  
Figura 55 – Imagem da tela de acesso ao site do 

Festival X Araribóia Cine 

A seguir alguns dos cartazes enviados pelos alunos do curso de Multimídias 

para seleção pela curadoria do evento. 
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Figura 56 – Produto Cartaz 1 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 57– Produto Cartaz 2 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 58 – Produto Cartaz 3 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 59 - Produto Cartaz 4 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 60 – Produto Cartaz 5 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 61 – Produto Cartaz 6 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 62 – Produto Cartaz 7 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 63 – Produto Cartaz 8 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 64 – Produto Cartaz 9 – 

Projeto X Araribóia Cine 
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Figura 65 – Produto Cartaz 10 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Figura 66 – Produto Cartaz 11 – 

Projeto X Araribóia Cine 

 

Podemos encontrar no site oficial do festival, no link referente à Ficha 

Técnica
18

, os créditos mencionando os alunos do NAVE nas produções referentes à Arte 

Camisa / Painéis Exposição NAVE. 

O site contempla ainda o relato da participação do NAVE na Oficina de 

Identidade Visual, os créditos pelo desenvolvimento do produto e o making off
19

  da 

produção que representou o evento. 

6.4. ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO CURSO DE PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 

A tecnologia de desenvolvimento de jogos digitais repleta de ideias criativas tem 

seu mercado consolidado e está em pleno processo de crescimento. O NAVE que apoia, 

incentiva e contribui formando jovens neste setor está em consonância com as 

tendências do mercado mundial de games, ao preparem seus alunos para desenvolver a 

arte gráfica, a programação e os demais conhecimentos necessários para a elaboração de 

um game. O ambiente onde o aluno utiliza o computador como artefato a ser ensinado e 

o controle do processo de aprendizagem são do aluno. Ele, o aluno, aprende interagindo 

com a máquina e com os produtos que desenvolve. Essa afirmação ganha respaldo em 

Papert (1994) que defende o uso do computador como máquina a ser ensinada: o aluno 

ensina ao computador ao programá-lo.  

                                                

18 Site oficial do festival: Disponível em: <http://www.arariboiacine.pro.br/01_fichaTecnica.htm>. 

Acesso em 17 abr 2012. 
19  Identidade Visual e Mackin Off : Disponível em:  

<http://www.arariboiacine.pro.br/01_identidadeVisual.htm>. Acesso em: 17 abr 2012. 

http://www.arariboiacine.pro.br/01_fichaTecnica.htm
http://www.arariboiacine.pro.br/01_identidadeVisual.htm
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A análise da produção desenvolvida pelos alunos do curso de Programação de 

Jogos foi feita pela observação das apresentações em Power Point, por arquivos texto, 

pelos vídeos enviados pela coordenação do curso e outros disponíveis na internet, por 

informações disponibilizadas na web e alguns demos dos jogos que nos foram 

fornecidos pela coordenação do curso. 

Alguns dos principais pré-requisitos para a elaboração de programas de 

computadores são o raciocínio lógico, a abstração e o domínio de uma linguagem de 

programação. A elaboração de programas de computadores permite ao aluno interagir 

com a máquina, desenvolver novos conhecimentos e fazer e refazer operações cada vez 

mais complexas. 

O computador (brinquedo) e a sua programação como atividade escolar podem, 

de acordo com Vygotsky (1987), ajudar no desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Ao 

desenvolver códigos o aprendiz enfrenta erros de programação que precisa resolver, 

refletindo sobre como codificou originalmente o problema, pensando sobre como pensa, 

vivendo uma experiência que Papert (1994) chamou de aprendiz epistemólogo. Ao 

discutir os erros de programação com seus pares penetram na ZDP (VYGOTSKY, 

1987) resolvendo problemas que não foram capazes por si só na primeira tentativa. 

Analisando a produção de games desenvolvida no curso de Programação de 

Jogos depreendemos que os alunos que participaram destas produções desenvolveram a 

abstração e aperfeiçoaram as operações lógicas revelando o desenvolvimento das 

funções mentais superiores, conforme os conceitos de Vygotsky (1987). 

Desenvolver games com o uso do computador permite ao aluno aprender por si 

mesmo construindo algo de seu interesse conforme determina o construcionismo de 

Papert (1994). Nessa atividade o aluno programa o computador, constrói estratégias de 

desenvolvimento para programação, aprende com seus erros e cria soluções para seu 

programa.  

Dos 20 (vinte) projetos recebidos para análise, “em tese”, todos contam com 

GDD (Game Design Document) e post mortem, documento onde são colocados todos os 

acertos e erros do projeto enfrentados e superados pelos integrantes dos projetos. O 

GDD é um documento descritivo de todas as fases e características que formam um 

projeto de game e deve abordar a parte conceitual e a parte tecnológica do mesmo. Um 

bom GDD deve reunir todas as informações necessárias para a execução do jogo entre 
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elas: público-alvo, mecânica de jogabilidade, design dos níveis, personagens, 

comportamento dos inimigos, trilha sonora, métodos de produção, inteligência artificial 

etc. De modo geral, todos os GDD analisados satisfizeram essa orientação e 

praticamente todos apresentaram a estrutura abaixo: 

a. Visão geral essencial: resumo, aspectos fundamentais, arte e cenários. 

b. Contexto do game: história do game, ambiente do jogo, sistema de 

pontuação, progressão do game e eventos anteriores; 

c. Objetos essenciais do game: objetos espaciais, estruturas e personagens; 

d. Conflitos e soluções; 

e. Inteligência artificial; 

f. Fluxo do game; 

g. Controles; 

h. Variações de game; 

i. Aspectos Profissionais: mercado, recursos técnicos e linguagem de 

desenvolvimento; 

j. Definições; 

k. Referências e 

l. Outras informações encontradas: armas, telas do game, telas de  menus, telas 

de help, nome fictício da empresa desenvolvedora do game, nome da equipe 

de desenvolvedores, requisito do sistema (hardware e software). 

Para melhor compreender a produção do curso de Programação de Jogos 

elaboramos a abaixo um resumo da análise dos produtos recebidos. 

Foram analisados 20 (vinte) projetos/produtos e a conclusão foi: 

•    14 projetos anexaram o GDD: Jogo_1, Jogo_3, Jogo_4, Jogo_5, Jogo_7, Jogo_9, 

Jogo_11, Jogo_13, Jogo_15, Jogo_16, Jogo_17, Jogo_18, Jogo_19 e Jogo_20. 

•    10 projetos apresentaram descrição detalhada do produto: Jogo_3, Jogo_5, 

Jogo_6, Jogo_8,  Jogo_9, Jogo_10, Jogo_13, Jogo_15, Jogo_16 e Jogo_20. 

•    4 projetos apresentaram descrição insuficiente do produto: Jogo_1, Jogo_4, 

Jogo_7 e Jogo_11. 

•    3 projetos apresentaram descrição incompreensível do produto: Jogo_2, 

 Jogo_12 e Jogo_14. 
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•    11 projetos apresentaram descrição detalhada do processo de desenvolvimento 

do produto: Jogo_1, Jogo_3, Jogo_5, Jogo_7, Jogo_8,  Jogo_9, Jogo_10, Jogo_13, 

Jogo_15, Jogo_16, e Jogo_20. 

•    2 projetos apresentaram descrição insuficiente do processo de desenvolvimento 

do produto: Jogo_2 e Jogo_6. 

•    4 projetos apresentaram descrição incompreensível do processo de 

desenvolvimento do produto: Jogo_4, Jogo_11, Jogo_12 e Jogo_14. 

•    8 projetos revelaram ter usado muitos elementos do GDD: Jogo_1, Jogo_3, 

Jogo_5, Jogo_9, Jogo_10, Jogo_15, Jogo_16, e Jogo_20. 

•    4 projetos revelaram ter usado poucos elementos do GDD: Jogo_2, Jogo_6, 

Jogo_11 e Jogo_12. 

•    2 projetos não revelam ter usado elementos do GDD: Jogo_4 e Jogo_14. 

•  7 projetos revelaram a preocupação com o mercado: Jogo_1, Jogo_3, Jogo_8, 

 Jogo_9, Jogo_12, Jogo_15 e Jogo_20. 

• 4 projetos revelaram ter utilizado conhecimentos de diversas disciplinas 

(interdisciplinaridade) demonstrando tomada de consciência de aprendizagem: 

Jogo_6, Jogo_8, Jogo_9 e Jogo_10. 

• 5 projetos revelaram reflexão sobre o aprendizado: Jogo_3, Jogo_9, Jogo_15, 

Jogo_16 e Jogo_20. 

• 11 projetos revelaram que suas produções apresentaram referencias que os 

influenciaram: Jogo_1, Jogo_4, Jogo_7, Jogo_9, Jogo_10, Jogo_11, Jogo_12, 

Jogo_13, Jogo_15, Jogo_18 e Jogo_20. 

• 5 projetos revelaram que traziam explicação da jogabilidade insuficiente: Jogo_2, 

Jogo_4, Jogo_11, Jogo_12 e Jogo_14. 

• 5 projetos anexaram vídeos: Jogo_3, Jogo_4, Jogo_5, Jogo_13 e Jogo_10. 

• 1 projeto abordou a acessibilidade
20

 e o tema sinestesia
21

. Denominado como 

projeto Sinestesia teve como público-alvo pessoas com necessidades especiais, neste 

caso, a deficiência visual.   

                                                

20 Acessibilidade: consiste na facilidade de acesso e de uso de ambientes, produtos e serviços por 

qualquer pessoa (incluindo neste caso pessoas com portadoras de necessidades especiais) e em diferentes 

contextos. 
21Sinestesia: do grego syn (unido) e aisthesis (percepção), formando a expressão percepção unida. É a 

relação de planos sensoriais diferentes: Por exemplo, o gosto com o cheiro, ou a visão com o olfato. O 
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Essa pesquisa destacou a importância de todos os jogos apresentados, na 

construção do conhecimento, em especial o que trata da acessibilidade (desenvolvido 

para atender aos portadores de deficiência visual).  Após a conclusão desse jogo ele foi 

colocado à prova no Instituto Bejamim Constant
22

. Tal fato está devidamente registrado 

por fotos e vídeos junto ao material enviado para análise. 

 Todos os projetos tinham como público-alvo crianças e adolescentes. O que não 

inviabiliza o uso dos jogos por adultos. 

 3 apresentações revelaram ter usado metodologias Scrum
23

: Jogo_3, Jogo_10 e 

Jogo_20. 

 1 apresentação revelou ter usado metodologia Byond
24

: Jogo_4. 

 Com exceção do jogo Jogo_3, os demais jogos foram desenvolvidos para 

pesquisa, desenvolvimento de práticas educacionais, assimilação de conteúdo, 

não possuíam fins lucrativos e foram apresentados como projeto final de curso. 

 O jogo Jogo_3 além das características acima foi submetido a avaliação externa 

quando se propôs a participar do SBGames 2011, onde obteve a terceira 

colocação geral na categoria Voto Popular. 

 

Como podemos perceber o uso do computador, artefato indispensável no curso 

de Programação de Jogos, foi utilizado não como uma ferramenta para informatizar o 

processo de ensino, mas como um elemento essencial do processo de aprendizagem 

conforme Valente e Papert propõem. 

Verifica-se aqui que a escola trabalha no sentido que Paulo Freire propõe, isso é, 

entendendo ser necessário vincular conteúdos programáticos às experiências vividas, 

discutir e problematizar a realidade concreta. Isso se revela, por exemplo, dentre os 

                                                                                                                                          

termo é usado para descrever uma figura de linguagem e uma série de fenômenos provocados por uma 

condição neurológica.   
22 O Instituo Benjamim Constant é uma instituição de ensino para deficientes visuais localizada no bairro 
da Urca no estado do Rio de Janeiro. Site oficial: Disponível em: <www.ibc.gov.br/>. Acesso em 23 mar 

2012. 
23 Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No scrum os 

projetos são divididos em ciclos chamados de Sprints que representa um Time Box dentro do qual um 

conjunto de atividades que deve ser executado. Fonte: <http://improveit.com.br/scrum>. Acesso em 23 

mar 2012. 
24 Byond - Build Your Own Net Dream (Construa Seu Próprio Sonho Online) interface/plataforma que 

permite jogar e criar jogos online utilizando gráficos simples. Fonte: Disponível em: 

<http://www.byond.com/>. Acesso em 23 mar 2012. 



104 

 

projetos analisados, no jogo iFante, cujo tema e modus operandi se assemelha 

fortemente a diversos jogos eletrônicos da infância dos alunos da escola. 

 6.4.1. ANALISANDO MAIS DETALHADAMENTE O JOGO IFANTE, 3º 

COLOCADO NO 10º SBGAMES. 

Os alunos do programa NAVE participaram da 10ª Edição do SBGames 

(Simpósio da Comissão Especial de Jogos e Entretenimento Digital da SBC – 

Sociedade Brasileira de Computação), realizado na cidade de  Salvador-BA em 

novembro de 2011, com 6 (seis) jogos eletrônicos desenvolvidos em parceria por alunos 

das escolas estaduais Cícero Dias (Recife) e José Leite Lopes (Rio). As duas escolas 

abrigam o projeto NAVE. Três jogos foram premiados no concurso. Essa participação 

permitiu aos alunos experimentar a concorrência existente no mercado assim como 

colocar à prova suas produções ao concorreram ao lado de produções realizadas por 

estudantes de nível universitário e profissionais de empresas especializadas no 

segmento de jogos digitais. 

De acordo com o site oficial do evento: 

o SBGames se constitui no maior e mais importante evento da 
América Latina na área de games e entretenimento digital que reúne 

anualmente pesquisadores, artistas, designers, professores e estudantes 

de universidades, centros de pesquisa e da indústria de jogos. 

SBGames é o simpósio da Comissão Especial de Jogos e 
Entretenimento Digital da SBC (Sociedade Brasileira de 

Computação), que também é apoiada pela RBV (Rede Brasileira de 

Tecnologia de Visualização). (SBGames. Acesso em: 10 dez 2011). 

 

A participação no SBGames é uma oportunidade de se destacar a nível nacional. 

E o NAVE com seus alunos, se destacaram. Conquistaram com o jogo iFante (criado 

em parceria por estudantes das unidades do NAVE Recife e NAVE Rio) o 3º lugar na 

classificação geral da Categoria PC Sem Financiamento – Voto Popular. Além disso, os 

jogos Kam e Pega Bandeira criados por alunos do NAVE Recife receberam menção 

honrosa pelo júri técnico do Simpósio, que ressaltou a criatividade e capacidade técnica 

dos estudantes do Programa NAVE. Os outros jogos desenvolvidos que também 

participaram do simpósio foram “Epidemóides”, “Salve Rio”, e “Robotic Hero”. 
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A parceira realizada entre os alunos do programa NAVE RJ e NAVE Recife, no 

desenvolvimento do game iFante, dá corpo à autoria destes jovens ao levar seus 

conhecimentos além das fronteiras da escola. 

A execução deste trabalho reafirma o conceito de sociedade em rede, criado por 

Castells: “a sociedade em rede é sociedade hipersocial, não uma sociedade de 

isolamento”, é a sociedade de indivíduos em rede (CASTELLS, 2005, p. 22). Competir 

com outras instituições ou profissionais do ramo, assim como expor seus trabalhos para 

serem julgados por profissionais de diversas áreas denotam maturidade e 

desenvolvimento de competência profissional. Além de permitir aos alunos criar 

contatos profissionais e abrir seus olhos para o potencial deste mercado. 

A participação dos jovens no concurso do SBGames os colocou em contato 

direto com o mundo do trabalho da área como atesta a entrevista dada pelo então 

coordenador do curso de Programação de Jogos ao site de Notícias Refrescante.com. 

“A autoria de jogos requer um amplo espectro de conhecimentos 

relacionados aos conteúdos escolares, como a matemática, a física ou 
literatura, e competências na área de programação e arte. Além disto, 

seu desenvolvimento permite avaliar os ensinamentos das aulas de 

produção de jogos, uma das disciplinas diferenciadas das unidades do 
NAVE. Os alunos aprendem a ser game designers, art designers ou 

programadores. No próprio processo seletivo de ‘gameficação’, 

criamos um sistema de regras e colocamos diversos aspectos que 

derivam da experiência dos jogos, estimulando a criação,” conta o 
professor e coordenador do curso de Jogos, da Nave Rio. 

(Refrescante.com. Acesso em 02 fev 2010). 

 

Como se vê no depoimento dado pelo coordenador ao site de notícias, o trabalho 

pedagógico com jogos tem foco explícito na interação entre as disciplinas do curso 

técnico de programação de jogos, o núcleo comum do currículo e a formação pelo 

trabalho, em acordo com as proposições de Freinet. 

O programa NAVE, nessa produção em parceria Rio-Recife, ofereceu às escolas 

e seus alunos a oportunidade da troca de experiências, de criar novas relações sociais, de 

experimentarem o novo, de não se isolarem, de construírem e conquistarem a confiança 

necessária para atuar profissionalmente com autonomia. 

Pudemos verificar que esta é uma escola que produz e troca informações com 

seus pares utilizando meios da cibercultura, que troca artefatos, constituindo redes 

sociotécnicas que produzem conhecimento. O NAVE produz conhecimento intra-muros 
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e os troca além muros. Esta é, portanto, uma escola autora, que tem autoridade para 

criar práticas e artefatos e trocá-los com outros. 

Para a elaboração do jogo iFante seus produtores, os alunos na faixa etária de 17 

anos, fizerem uso das redes sociais, do  Facebook, Orkut e MSN,  estenderam o horário 

das aulas ao utilizarem o período de férias escolares para concluir o projeto e 

demonstraram patamar profissional ao cumprirem  prazos e exigências estabelecidos 

pela organização do evento. 

No endereço eletrônico <http://www.youtube.com/watch?v=Pw5WAa4VtdI> 

podemos encontrar um vídeo desenvolvido pelos alunos exibindo uma apresentação 

parcial do game. Disponibilizar a exibição de suas produções em ambientes da Web, 

mesmo que parciais, faz com que a produção desses aprendizes salte os muros da 

escola. 

Outro item que pudemos observar quando da análise da produção dos alunos foi 

o compromisso social ao desenvolverem seus projetos com a preocupação de não 

fomentar a violência. 

6.5.  PROJETO VÍDEO MINUTO NAVE 

A primeira projeção cinematográfica, uma projeção pública e paga de 

fotografias animadas, ocorreu no Grande Café, em Paris no ano de 1895, com um vídeo 

produzido pelos irmãos Lumière. A cena, que durou de 40 a 50 segundos, tinha cerca de 

800 imagens sucessivas e cada rolo de película com quinze metros de comprimento. 

Nasce então uma nova arte, o cinema. 

Desenvolver projetos que envolvam a criação de vídeos, em sala de aula permite 

ao aluno desenvolver, entre outras coisas, o imaginário. O exercício de criação de um 

vídeo de apenas um minuto, ganha respaldo no Festival do Minuto, criado no Brasil em 

1991. Hoje é o maior festival de vídeos da América Latina, com edições que ocorrem 

todos os anos, e possibilita a alunos concorrerem com suas produções junto a outros 

produtores. 
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A oficina realizada pelos alunos teve como objetivo retratar em vídeo o 

cotidiano da escola com o tema central “O dia a dia no Colégio”. A produção analisada 

foi desenvolvida com o título “Hora do Recreio” e está disponível em na Web
25

. 

Apesar da pouca duração da obra, verificou-se a preocupação dos produtores em 

utilizar diversos tipos de planos utilizados em vídeos. Plano Geral, que representa uma 

paisagem ou um cenário completo, mesmo que pouco definido, neste caso parte do 2º 

andar do colégio; o Plano de Conjunto, representado pelo grupo de alunos; Plano 

Americano que mostra um único personagem em enquadramento não de corpo inteiro 

(da cabeça até a cintura); Plano Médio onde o personagem aparece um pouco acima da 

cintura; Super Close e Close-up ou Primeiro Plano também estão presentes na produção, 

além da utilização de filmagem em ângulo frontal e lateral. 

Outro domínio de técnica apresentada no vídeo é a câmera subjetiva que é a 

visão na tela, oferecida ao espectador, exatamente como o personagem do vídeo veria a 

cena. Um bom exemplo do uso dessa técnica pode ser encontrado nos jogos interativos 

do tipo videogame. Os alunos utilizaram este recurso, num processo descritivo do 

ambiente, associado à técnica de travelling que é o deslocamento de câmera. 

Para essa produção, os alunos desenvolveram competências no campo 

cinematográfico ao exibirem um roteiro bem trabalhado com uma sequência de cenas 

sem desperdício de locações ou espaço; exibiram imagens com bom enquadramento 

fixo e móvel; se preocuparam com a luminosidade, captação de áudio, formato de 

gravação e edição. A escolha do argumento, ou seja, o tema “Hora do recreio”, retratado 

em um minuto estabelece um desafio inteligente e apropriado ao tema central do 

projeto, o dia a dia no colégio. 

Desenvolver vídeos oferece apoio ao ensino e à aprendizagem já que 

compreende procedimentos técnicos e conceituais similares aos da produção 

cinematográfica. E na produção analisada, pudemos perceber o desenvolvimento de 

uma linguagem própria representada por signos (Vygotsky) que se desenvolveram na 

duração de um minuto. 

                                                

25 Vídeo Hora do Recreio: Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=qCB3m83hyYQ&feature=related.>.  Acesso em: 30 abr 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=qCB3m83hyYQ&feature=related
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O vídeo analisado nos permitiu depreender que os alunos além de autores do 

projeto, escolhendo o tema de seu interesse, foram responsáveis pela pesquisa das 

informações, autoria e do conhecimento necessários para o desenvolvimento de sua 

produção. Não deixando de aplicar as técnicas difundidas em seu curso técnico. 

Para a produção de um vídeo é necessário muito planejamento prévio incluindo: 

Projeto ou Roteiro - uma concepção ou a ideia formada sobre aquilo que se quer filmar; 

escolha de um Produtor - pessoa responsável pelo andamento do processo de produção, 

que neste caso é realizada por um aluno; Pré-produção - preparação antecipada para a 

filmagem; Produção - que representa o período da filmagem; Pós-produção  - que inclui 

a edição, criação de trilha-sonora, finalização de imagem e mixagem de áudios e por 

último a veiculação do produto  - que neste caso foi a divulgação na Web por meio do 

YouTube. Essa produção revelou que desenvolveram habilidades relativas à linguagem 

audiovisual, produção de vídeo, aplicação de procedimentos técnicos de roteirização, 

gravação e de edição de áudio e vídeo. 

Novamente pudemos identificar, por meio da produção desenvolvida pelos 

alunos com o uso das tecnologias, que a produção final implicou numa prática de 

desenvolvimento da autoria: o registro sobre o que fazem, concebem e como 

disseminam esta produção. 

 

Figura 67 – Produto Vídeo Um Minuto – 

Vídeo_1 – Hora do Recreio  

 

Figura 68– Produto Vídeo Um Minuto – 

Vídeo_2 – Hora do Recreio  

Fonte: Youtube - vídeo Hora do Recreio: Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=qCB3m83hyYQ&feature=related.> 

Novamente como pudemos observar, nas figuras 67 e 68, os alunos 

disponibilizaram suas produções na Web, que além de saltar os muros da escola coloca 

à prova pública suas autorias. 

http://www.youtube.com/watch?v=qCB3m83hyYQ&feature=related
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As produções analisadas permitiram depreender que os alunos desenvolveram 

competências e habilidades diversas.  

Depreendemos, também, que a metodologia adotada nos 3 (três) cursos busca 

propiciar ao educando aprendizagem em todas as suas dimensões, interdimensional, 

permitindo aos alunos desenvolverem habilidades pessoais através de um conjunto de 

atividades educacionais onde o educando aprende a administrar o seu tempo; conseguir 

produtividade pessoal e eficácia no trabalho; organizar informações, documentos e 

arquivos. 

Os produtos analisados revelaram o desenvolvimento do aprendizado pelos 

alunos. Ficou evidente que estimularam e potencializaram seu desenvolvimento 

intelectual, e que as práticas educativas exercidas estão em consonância com a teoria 

construcionista proposta por Papert. 

Em todos os projetos analisados os alunos utilizaram as TIC como base de seu 

processo de produção. A mediação era, portanto, estritamente simbólica, lingüística, 

característica intrínseca das representações possíveis nos suportes das TIC. 

Verificamos, como Papert (1994) afirma, que a aprendizagem por meio do 

computador, levou os alunos, à construção de conhecimento, através de investigação e 

experimentação. Isso se explicita na produção de games, programas de computador cujo 

desenvolvimento exige pesquisa e experimentação constante. O processo de 

programação de computadores inclui, de forma obrigatória, processos de busca de erros, 

conhecido como debugging, que implica não só em experimentação e releitura do 

código escrito como em pesquisa por soluções similares em códigos publicamente 

disponíveis. 

Da mesma forma, pudemos verificar que as redes de computadores 

possibilitaram o acesso por diversas formas não só à informação como a outras pessoas 

geograficamente distantes.  Isso viabilizou aprendizado em atividades colaborativas 

realizadas através da produção de um game reunindo alunos de escolas de cidades 

diferentes. Foi o caso do projeto do game iFante onde muitas interações foram 

realizadas pela internet. Na divisão das tarefas coube aos alunos do NAVE-RJ 

desenvolver a parte da programação enquanto que aos alunos do NAVE-Recife coube a 

parte do design. 
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A escola tem seu ensino com base no paradigma construcionista, para o qual o 

controle da interação está nas mãos do aprendiz ou é compartilhado com seus 

professores. O construcionismo preconiza que a aprendizagem se dá de forma mais 

sólida e consistente quando a aprendiz desenvolve produtos. Isso se revelou em todos os 

projetos analisados. Todos apresentam intrínseca diversidade no tratamento dos temas e, 

frequentemente, na sua escolha, revelando atividade dos aprendizes tanto na escolha de 

temas afetos à sua realidade (os jogos) como na forma de conduzir o desenvolvimento, 

revelado pelos GDDs, mapas conceituais, mapas estruturais e os memogramas. 
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CAPÍTULO VII - FINALIZANDO A PESQUISA 

Durante o período escolar, o aluno, passa por um processo de transformações 

rápidas e intensas que leva a novas formas de pensar e se relacionar, novos papéis e 

responsabilidades poderão se fixar por toda a sua vida. 

Práticas pedagógicas sustentadas na lógica colaborativa para a construção do 

conhecimento mediadas pelas tecnologias digitais são um fato nessa escola. Porém, é 

preciso entender que a utilização dessas tecnologias por si só não promovem mudanças 

nos processos de ensino e na aprendizagem. Colocar computadores com acesso a 

internet nas escolas ou adotar as tecnologias apenas por modismo ou, ainda, sem uma 

reflexão consciente da utilização da mesma não considerando suas potencialidades, 

pode reduzi-la a apenas um instrumento de pouco valor. O mesmo se aplica à 

redefinição das funções do professor como mediador desse processo. 

De acordo com Assis e Pretto (2008, p. 80), “a incorporação dessas tecnologias 

não pode se dar meramente como ferramentas adicionais, complementares, como meras 

animadoras dos tradicionais processos de ensinar e aprender”. De qualquer maneira, as 

facilidades do seu uso e as mudanças que ocorrem na educação devido à introdução das 

TIC podem resultar em um novo perfil de professores em sala de aula. 

Considerando que o conhecimento é proveniente de uma construção 

colaborativa e que as tecnologias estão presentes praticamente em todos os segmentos 

da sociedade e atuam muitas vezes criando regras e padrões nos planos: social, cultural, 

político, econômico ou histórico, podemos concluir que devemos nos preocupar não 

apenas com os avanços tecnológicos ou com as facilidades de seu uso. É preciso 

entender seu contexto nesse quadro, nessa nova sociedade que surge.  

A complexidade dessa tarefa revela a necessidade de um forte diálogo e 

investimento intra e intersetorial. A parceria entre a Secretaria de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro e o Oi Futuro, para a elaboração do Programa NAVE, junto ao 

Colégio Estadual José Leite Lopes buscou fazer frente a essa necessidade. Criou um 

programa educacional, com estratégias pedagógicas envolvendo o uso das TIC que 

possibilitou uma formação de qualidade aos alunos.  Esse programa tem impacto na 

sociedade num todo na medida em que se faz modelo a ser replicado.  

Uma das ações mais importantes é preparar o aprendiz para a vida social e 

profissional, o que mostra a dimensão desse desafio. Essa proposta pressupõe a 
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organização interna dos serviços, um corpo docente preparado tecnicamente, instalações 

adequadas, alto investimento em bens e equipamentos, bem como a possibilidade da 

realização de atividades em parceria com instituições públicas, privadas, comunidades e 

instituições de ensino. 

Para favorecer a implementação do Programa, a Oi Futuro, investiu na estrutura 

do CEJLL, montando espaços adequados para o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem e da utilização dos artefatos tecnológicos criando modernos e bem 

equipados laboratórios de tecnologia digital.  

Vale ressaltar que estes laboratórios assim como todos os equipamentos estão 

disponíveis a alunos e professores de qualquer curso, possibilitando a construção e a 

aplicação de práticas pedagógicas mediadas por eles. 

Outro fator de suma importância a ser destacado, nesse Programa, é o trabalho 

desenvolvido pelos educadores na construção da autonomia dos aprendizes ao subsidiá-

los com metodologias que favorecem o desenvolvimento de habilidades para a vida e 

promovem a reflexão crítica. 

A qualidade das atividades desenvolvidas na escola depende, exclusivamente, da 

composição e capacitação da equipe e da qualificação dos profissionais atuantes no 

programa, que por meio de treinamentos, reuniões sistemáticas, semanais, em centros de 

estudos, implementam e acompanham os projetos, divulgam informações,  elaboram 

materiais educativos, trabalham temas que abrangem questões atuais de todas as áreas 

de forma integrada.  

Essas características fazem desta instituição uma escola única, voltada para uma 

educação de qualidade, preparando os alunos para a vida profissional e social. 

A qualidade do trabalho desenvolvido tem reconhecimento externo e seu 

programa é apresentado como uma referência da educação no País com projeção no 

exterior, levando seus projetos e práticas educativas além de nossas fronteiras. 

Experiência de trabalhos desenvolvidos em conjunto entre os dois setores – 

Educação e Tecnologias – aliados a práticas pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento de um ser critico, participativo em seu espaço social e que investe na 

cidadania, são entre outras, as aprendizagens adquiridas nos três anos de estudos no 

CEJLL e de participação no Programa NAVE pelo aluno.  
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O programa NAVE se apresenta mais que uma simples escola com 

computadores em sala de aula, se organiza para além de espaço cultural e científico se 

mostrando como uma rede cultural interativa que possibilita novos desafios à educação, 

conforme preconiza Dowbor (2001). 

Acreditamos que esta pesquisa teve todas as suas inquietações devidamente 

respondidas de modo satisfatório. 

Parte desta comprovação pode ser feita pelas observações registradas, por este 

pesquisador, quando da análise da produção dos alunos desta instituição. Ficou 

evidenciado que, de forma integrada, o projeto político pedagógico e as ações de 

capacitação no uso das tecnologias, em especial as digitais, contribuíram 

significativamente para a preparação do aprendiz para a vida profissional e social. Dessa 

forma, podemos dizer que realizamos o primeiro objetivo dessa pesquisa. 

O Programa NAVE, com seus professores devidamente preparados, incentivam, 

disponibilizam e facilitam o acesso dos alunos às TIC de forma ativa e colaborativa. 

Estratégias pedagógicas adotadas para o encontro entre ensino e aprendizagem fazem 

parte desta instituição. Estratégias de atuação e a participação nos espaços de 

formulação e implementação de práticas pedagógicas são apresentadas na forma de 

projetos elaborados pelos “Times” ou propostos por professores em conjunto com os 

alunos.  

As estratégias de ensino desenvolvidas e adotadas pelo Programa NAVE 

incluem ainda: avaliações de forma colaborativa, metodologia de ensino integrando 

diferentes disciplinas e cursos, parcerias público-privada e interação com outras redes 

envolvendo projetos integrados. 

A aprendizagem focada no aluno tendo como suporte as tecnologias faz desta 

instituição uma escola ímpar, capaz de formar cidadãos críticos, autônomos 

intelectualmente, preparados para o trabalho colaborativo e capazes de atuar em seu 

meio social. E, é nesse processo que a aprendizagem dos alunos se revelou atendendo o 

segundo e terceiro objetivos desta pesquisa.   

Dos muitos projetos e atividades desenvolvidas no Programa NAVE, muitos se 

destacam por contribuir, de forma mais significativa, para a promoção da autonomia, 

produção de fatos, utilização de artefatos e ao desenvolvimento da cidadania dos 

aprendizes.  
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7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa que começou por investigar a produção desenvolvida pelos 

alunos, as práticas pedagógicas, as dificuldades ou facilidades e o incentivo ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação chega ao seu fim, pelo menos provisório, 

tendo encontrado nessa instituição de ensino e no Programa por ela sediado uma 

referência para aquelas instituições que pretendem, de forma eficaz e objetiva, implantar 

uma política de ensino técnico eficiente, produtiva e de qualidade. 

A análise dos projetos nos permitiu depreender que os alunos, além dos 

encontros em sala de aula, tiveram a necessidade de produzir e trocar informações no 

ciberespaço, estendendo a aula além do horário e dos muros da escola. Dada a 

complexidade dos projetos, concluímos que seria muito difícil, e até porque não dizer 

improvável, que conseguissem os excelentes resultados se fosse usado somente o tempo 

de aula para a confecção dos projetos. 

Destacamos também, que esse prolongamento de aula não foi ato exclusivo do 

aluno. Professores também incorporaram jornada extraclasse, demonstrando interesse, 

amizade e comprometimento com a profissão. Esta cumplicidade, que permite construir 

conhecimento e competências mesmo fora da sala de aula, demonstra a necessidade de 

fazermos uma reflexão sobre o trabalho do professor e o conceito de sala de aula nos 

dias de hoje, e nos remete a Levy quando propõe construir:  

espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, 

não linear, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 

contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva. 

(LÉVY, 1999, p. 158).  

Nessa linha de pensamento e analisando a forma como foram desenvolvidos os 

projetos nos permitiu perceber a relação que os alunos estabeleceram com a 

aprendizagem e com o conhecimento. Além das características da cultura digital 

enraizadas nos projetos foi possível perceber, também, uma lógica de novos 

pensamentos, de novas formas de se relacionar com seus pares e com o aprendizado, em 

busca de algo maior, o coletivo, a autonomia das ideias e pensamentos. 

Entrar e sair de sites, pesquisando, navegando ou apenas exercitando uma leitura 

multilinear por si só já poderíamos supor uma relação como novos saberes. Mas o que 

verificamos nesta escola, foi muito mais do que isso, muito mais do que incentivar 

alunos a navegarem pela internet em busca de respostas ou soluções de exercícios, foi 
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além das brincadeiras com os softwares de manipulação de imagens ou dos “joginhos” 

na WEB.  

Encontramos, na análise dos projetos, o uso dos artefatos tecnológicos não só 

como ferramentas, mas como linguagem na relação com os outros, numa construção do 

conhecimento centrada na troca, na colaboração e comprovada na articulação com as 

tecnologias e as estratégias didáticas que proporcionaram aos alunos criarem de forma 

autônoma. 

Assim como existiram projetos desenvolvidos na forma de exercícios para 

fixação do conhecimento, outros foram desenvolvidos para atender a uma solicitação de 

um cliente, como no caso do Projeto Vargas um nome, uma história e o Projeto 

Araribóia Cine, ou pelo interesse de alunos e professores em participar de um processo 

avaliativo organizado por uma comissão específica, como no caso do projeto do game 

iFante para o SBGames.  

Dessa forma, muitos projetos desenvolvidos não estavam programados no 

currículo, sendo desenvolvidos em tempo curto da melhor forma possível. Propor e 

atender a demandas inesperadas permitiu aos professores e seus aprendizes entenderem 

a necessidade de estarem sempre preparados, em constante aprendizagem e “plugados” 

em “tempo real” às necessidades do mercado. Como afirma Lévy: “o que é preciso 

aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência” 

(LÉVY, 1999, p. 158). 

O Projeto Político Pedagógico da escola prevê uma educação onde os trabalhos 

sejam articulados, contextualizados e as atividades desenvolvidas de forma integrada e 

com caráter interdisciplinar. Como verificamos, os projetos desenvolvidos atenderam 

diretamente o proposto no Projeto Político Pedagógico, ao envolverem diferentes 

disciplinas permitiram relacionar o conhecimento de forma multidirecional e complexa, 

independente da forma de relacionar a construção do saber ao uso dos artefatos 

tecnológicos.  

A análise dos projetos junto ao Projeto Político Pedagógico confirmou que o uso 

desses artefatos tecnológicos foi tão importante quanto a relação de confiança, parceria, 

troca ou mediação estabelecida entre professor-aluno ou entre alunos na construção do 

conhecimento, além de permitir desenvolver novas experiências sociais e culturais 

marcada pela complexidade e multidirecionalidade do saber. 
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Concluímos que as práticas pedagógicas verificadas no programa NAVE, por 

esta pesquisa, permitiu uma apropriação adequada das TIC como suporte ao ensino e à 

aprendizagem, produzindo conhecimentos num ciclo cultural onde as principais 

competências foram o desenvolvimento do processo de autoria e da autonomia dos 

alunos. 

Esta pesquisa confirmou, também, que as atividades pedagógicas, os projetos ou 

tarefas propostas pelos professores, estimulou a construção do conhecimento a partir de 

situações-problema, e o sujeito teve a necessidade de contextualizar questões locais e 

globais do seu universo cultural.  

Esta pesquisa concluiu que a autoria ou co-criação, pelo aprendiz, pode ser 

potencializada ao serem criadas situações de aprendizagem com exercício de atividades 

que simulam práticas do mundo do trabalho.  

Outra constatação desta pesquisa foi que os conteúdos deixaram de ser pacotes 

fechados e passaram a circular pela rede possibilitando a apropriação e co-autoria por 

todos. Professores e aprendizes não foram apenas participantes passivos do processo, 

mas também seus responsáveis.  

Nessa escola a sala de aula tornou-se apenas um dos diversos ambientes de 

aprendizagem, e o professor mais uma das inúmeras fontes de informação.  

Nesse processo, para compreender as concepções de conhecimento que orientam 

as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo programa NAVE, foi imprescindível refletir 

sobre as mudanças na produção de conhecimentos diante de uma nova abordagem 

epistemológica.  

A observação atenta aos documentos que amparam as práticas de ensino e de 

aprendizagem colaborativa que proporcionam a autoria ou co-criação e ainda, a análise 

de projetos desenvolvidos com a descrição detalhada dos procedimentos se mostrou 

como uma alternativa para analisar os fundamentos que sustentaram as práticas 

pedagógicas desenvolvidas neste programa. 

Ao executarmos esta pesquisa e analisarmos a produção desenvolvida pelos 

alunos do programa NAVE, não tivemos o objetivo de oferecer sugestões ou intervir no 

processo de ensino e de aprendizagem, mas apenas de construir um relato, com 

fundamentação teórico-metodológica, expor nossas ideias, conceitos e nossa 
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subjetividade e com nosso olhar, evidenciar sob uma perspectiva particular, a realidade 

do dia a dia dessa escola.  

Compartilhar saberes, valorizar as particularidades de cada um dos integrantes 

das equipes (times) e interagir com outras redes, quando necessário, para a execução 

dos projetos fez com que os alunos experimentassem a necessidade de entender a 

realidade a partir do olhar do outro, permitindo uma modificação mútua, na qual nem 

um nem outro saíram inalterados desse encontro. 

A educação, educandos e educadores, nos dias de hoje, têm a possibilidade de 

construir conhecimento segundo uma lógica colaborativa, mediada pelas tecnologias 

digitais, em rede, caracterizada pela multiculturalidade, pluralidade, conectividade e 

pela interatividade. O CEJLL e o programa NAVE, ao manterem o compromisso ético 

da formação social e moral do cidadão, e atentas às mudanças de seu tempo 

desenvolveram projetos que revelam o potencial das práticas de ensino criadas a partir 

de uma perspectiva interdisciplinar e construtivista, onde o ser humano não é um ser 

individual, é um ser social. Como sabemos, é na relação de um sujeito com outros 

sujeitos que ele se constitui. 

Dessa forma encerramos esse relato que não pretende criar um paradigma 

educacional a ser seguido por qualquer tipo de escola de qualquer natureza, não aponta 

soluções ou verdades absolutas nem elabora nenhum tipo de orientação escolar. Mas 

propõe repensar, debater e refletir sobre a possibilidade de um projeto pedagógico mais 

amplo e diversificado.  
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