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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa insere-se na linha de pesquisa Novas Tecnologias na Educação, do 
programa de pós-graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. O estudo tem por objetivo identificar a presença da autoria do 
aluno, durante sua atuação, no desenvolvimento de projeto integrado proposto por 
uma instituição particular de ensino da cidade de São Paulo. A investigação, realizada 
na mesma instituição de ensino, apresenta o relato da professora-pesquisadora em 
relação à experiência dos alunos, desenvolvendo o projeto e os resultados do 
questionário elaborado pela pesquisadora. Partiu-se da questão: O trabalho por 
“projetos integrados”, implantado no currículo da escola, contribui para o 
desenvolvimento da autoria dos alunos? Para refletir sobre o tema, adotou-se um 
referencial teórico voltado para as pesquisas sobre currículo, autoria, trabalho por 
projeto e TDIC sob uma perspectiva crítica, sendo os principais interlocutores Freire 
(1985 e 2014), Bacich e Moran (2018), Silva e Silva (2013), Papert (1986) entre outros. 
A metodologia adotada foi a qualitativa (participativa) e a coleta de dados se deu por 
meio da aplicação de questionário aos alunos e a narrativa do desenvolvimento do 
projeto. A análise dos dados apontou indícios de autoria em distintos momentos do 
desenvolvimento do projeto: desde sua apresentação, em que foram abertos canais 
de escuta entre aluno e professor, no desenvolvimento das etapas do projeto, que 
oportunizaram espaços aos estudantes para manifestarem suas opiniões, trocarem 
informações com os colegas e com o professor, fazer escolhas e tomar decisões que 
contribuíram para a conclusão do projeto. Concluiu-se, dessa forma, que a vivência 
de um projeto integrado nos moldes do realizado pode contribuir com a autoria dos 
alunos e, também, com a mediação pedagógica do professor. 
 

 

Palavras-chave: Currículo; Autoria; Trabalho por projeto; TDIC. 
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ABSTRACT 

 

 

This research should be seen in the research pipeline New Technologies in Education, 
of a graduate program in Education: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Curriculum. The study aims to identify the presence of the student authorship, during 
its performance in the integrated project development proposed by a private education 
institution of São Paulo. The research, conducted in the same institution, presents the 
researcher and teacher’s case about the student's experience developing the project 
and the survey results prepared by the researcher. We started it with the question: 
Does the work of integrated projects implemented in the school curriculum help the 
student's authorship development? Thinking about the theme, it was adopted a 
theoretical framework directed to the researches about the curriculum, authorship, 
working with a project and TDIC about a critical perspective. The main interlocutors 
among others are Freire (1985, 2014), Bacich; Moran (2018), Silva; Silva (2013), and 
Papert (1986). It was adopted the qualitative methodology (participative) and the data 
collection was made by a questionnaire and a narrative of the project development. 
The analysis of data showed evidence of authorship in distinct moments of the project 
development: starting in its presentation, where hearing channels were opened 
between the student and the teacher, in the development of the project stages, which 
enabled the students to express their opinions, change pieces of information with their 
classmates and teacher, make choices and take decisions that contributed to the 
project completion. Thus, one may conclude that the experience of an integrated 
project in the manner that was made can contribute to the student's authorship and, 
also, to the teacher's pedagogical mediation. 
 

 

Keywords: Curriculum. Authorship; Work of Project; TDIC. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Descrever a própria trajetória requer um certo cuidado de resenhista: contar os 

episódios sem tantas delongas, mas sem se esquecer do que mais importa.  

Venho de uma família cercada de mulheres professoras – mãe, tias, irmã. E, 

nesse contexto, aulas, planejamento, correção e provas foram os substantivos que 

mais se fizeram presentes nas mesas de café e pelos corredores da casa. 

Fiz Formação de Professores (1998-2000), antigo magistério, numa escola do 

interior do estado do Rio de Janeiro, de onde venho. No curso, percebi que as teorias 

estudadas pouco abordavam as problemáticas da sala de aula e, por consequência, 

minimamente preparavam o aluno que ali estava para assumir os desafios da 

docência. 

Embora não me sentindo preparada, fui para a sala de aula explorar o 

desconhecido, carregando muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo, muita vontade de 

aprender com meus próprios passos. 

Comecei lecionando em uma turma de 3º ano do ensino fundamental, como 

professora polivalente em uma escola particular da cidade. 

Com os pequenos e com uma coordenadora competente e engajada, Mônica 

Martins, fui aprendendo muito do que a graduação em Letras (2002-2006) não havia 

me ensinado. 

Três anos depois, ainda cursando a graduação, fui convidada a lecionar em 

uma outra escola particular da minha pequena cidade. Dessa vez, o desafio foi maior: 

como professora de Língua Portuguesa para 8ºs e 9ºs anos do ensino fundamental. 

Nossa! O desafio foi tamanho que cheguei a pensar: “acho que estou na 

profissão errada!”. Trabalhar com adolescente requer habilidades que não dizem 

respeito apenas ao componente epistemológico, mas a habilidades que permitam ao 

professor identificar situações que dificultam o aprendizado do aluno, como questões 

emocionais, por exemplo. Ministrar aulas para adolescentes é desafiar-se a cada dia 

num misto de emoções, adrenalinas, questionamentos, ansiedades e malogros. Mas 

era com eles que eu me identificava. 

Ia para casa desanimada em perceber que a forma, a maneira de dar a aula e 

de avaliar não correspondiam ao que os alunos esperavam e ao que o mais íntimo do 
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meu ser acreditava: as aulas expositivas não envolvem os alunos no aprendizado, os 

colocam apenas como expectadores. Eu me realizava, pessoal e profissionalmente, 

quando elaborava atividades em que os alunos se assumiam enquanto protagonistas 

do processo. Me emocionava quando levava uma proposta de atividade e eles se 

mostravam tão criativos a ponto de me sentir surpresa diante da grandeza de tudo o 

que eles eram capazes de construir. 

Uns anos depois, mudei-me para o Rio Grande do Sul e lá iniciei uma 

especialização em Consultoria e Assessoria Linguística na PUC-RS2 (2009-2010). 

Esse curso veio ao encontro de algumas das minhas curiosidades com a educação: 

nele, conheci um grande professor, o querido professor Gilberto Scarton, que, com 

muita sabedoria, criticava o ensino tradicional da língua portuguesa na escola e me 

apresentou alguns dos autores que orientaram a escrita do meu trabalho de conclusão 

de curso (Celso Pedro Luft; Irandé Antunes; Mário A. Perini; Carlos Alberto Faraco; 

Maria Helena de Moura Neves e alguns outros). 

 

Língua e gramática podem ser uma solução se soubermos ir adiante, muito 
além da gramática; muito além até mesmo da língua, para alcançar a nós 
mesmos e aos vestígios mais sutis da cultura, da história, dos discursos todos 
que teceram e tecem os versos de cada um. (ANTUNES, 2007, p. 161) 

 

Ao mesmo tempo que estudava, passei a lecionar em uma escola também 

particular, mas que me abriu um leque diversificado de experiências: trabalhei com 

turmas finais do ensino fundamental II, ensino médio, curso técnico e educação a 

distância (EaD). Nessa instituição, pude experimentar diferentes públicos e me 

aventurar com o ensino de língua, usando inúmeros recursos tecnológicos. E foi 

através dessa vivência que a tecnologia foi se apresentando como uma grande aliada 

no processo de ensino e aprendizagem ao colocar os alunos mais como protagonistas 

e criadores no processo de ensino.  

Desse momento em diante, a escola em que trabalhava tornou-se um pouco o 

meu laboratório de “invencionices” com os alunos. Sempre que podia, lançava alguma 

ideia que pudesse fazer do ensino de língua um espaço de criação de possibilidades 

com o idioma.  

 
2 PUC-RS é a sigla para Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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Sou aquela professora que guarda os trabalhos dos alunos até hoje (mesmo 

depois de dez anos produzidos) e que sente alegria ao revê-los, pelo fato de poder 

reconhecer que eles superaram as minhas expectativas.  

E o destino, a mera coincidência, ou qualquer outro nome que se possa dar a 

alguns acontecimentos da vida, me trouxe para São Paulo, esta terra de tantas 

oportunidades e desafios também. 

Aqui, me instalei e fiz uns cursos de curta duração na USP3 (2010). Seis meses 

depois de instalada, comecei a lecionar em uma escola grande e com desafios 

proporcionais. 

Aprendi muito sobre a importância do planejamento, do seu significado para 

além de uma burocracia institucional. Aprendi sobre sequências didáticas com o 

coordenador da área de Linguagens, professor doutor José Luís Landeira, para poder 

organizar melhor meus projetos com essa molecada tão cheia de energia que são os 

adolescentes. 

Mas me sentia bem presa ao conteúdo, a resultados que pudessem colocar a 

instituição próxima das melhores escolas, em uma cidade em que competição é quase 

que uma palavra de ordem. O modo como se trabalha o currículo, dependendo do 

contexto e de sua concepção, é capaz de engessar o trabalho do professor a ponto 

de torná-lo um profissional insatisfeito, desanimado com a educação. 

Comecei a pensar em fazer um programa de mestrado que pudesse me ajudar 

a buscar respostas para muitas de minhas inquietações, mas que também pudesse 

fornecer base teórica para aprimorar meu trabalho e fazer com que minha prática 

correspondesse a um lapidar constante. 

No rol de opções das linhas de pesquisa que cheguei a consultar, não 

reconheci nenhuma que de fato pudesse ir ao encontro dos meus anseios, pois estava 

buscando em uma área, Língua Portuguesa, que contemplava apenas estudos e 

trabalhos voltados para a disciplina, quando o que queria era um estudo que me 

fizesse entender as metodologias, a práxis de sala de aula e as teorias que a 

circundam. Dessa maneira, optei pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: Currículo da PUC-SP4 (2018). 

A opção pela linha Novas Tecnologias na Educação se deu por buscar entender 

de forma mais clara como o professor pode melhor explorar um aparato que deixou 

 
3 USP é a sigla para Universidade de São Paulo. 
4 PUC-SP é a sigla para Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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de ser suporte, para as pessoas na sociedade, para ser elemento de cultura, de 

transformação, e forma de  estruturar o pensamento e identificar como integrar essas 

tecnologias ao currículo e, no caso desta pesquisa, nos projetos integrados. Como 

pontuam Valente e Almeida (2011),  

 

 (…), a integração entre tecnologias e o currículo permite aos sujeitos 
culturais, históricos e sociais – professor e aluno -, interpretar seu mundo, os 
instrumentos que fazem sentido para a sua vida, criando condições de 
escrever sua história no mundo e com o mundo, permitindo construir 
conhecimentos, valores e experiências. (apud SILVA; SILVA, 2013, p. 193)  

 

Assim, ingressar na PUC-SP e iniciar os estudos me permitiram confirmar 

algumas ideias que me instigavam a respeito de currículo e descontruir outras que, 

por desconhecimento, se revelavam equivocadas.  

E foi esse contexto, ao aprofundar a reflexão sobre as concepções de currículo 

e dos teóricos que defendem uma sala de aula mais viva, ativa e dinâmica, que  

orientou a investigação sobre a construção da autoria pelos alunos em um projeto 

integrado proposto pela instituição de ensino na qual me encontro lecionando. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

São numerosas as possibilidades de trabalho com a língua em sala de aula e 

essas possibilidades podem e devem preparar o aluno para as reais necessidades de 

uso que um falante, de um determinado idioma, precisa para se comunicar com o 

outro e com o mundo. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

 

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por 
diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas 
práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, 
constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados 
conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. (BRASIL, 2017, 
p. 63) 

 

Abrir espaço nas aulas de Língua Portuguesa, por exemplo, para a criação de 

projetos em que os alunos façam uso de diversas linguagens para atingir a um 

determinado objetivo, para interagir com o outro e com o mundo, para se posicionar 

diante dos fatos e estabelecer relações com outros grupos, pode ser um dos caminhos 

a se percorrer a fim de tornar o trabalho, em sala de aula mais, dinâmico e conectado 

a uma prática envolvente e reflexiva. 

E, nessa perspectiva, de acordo com a BNCC, o trabalho em sala deve 

contribuir para uma formação que garanta aprendizagens essenciais aos estudantes, 

a fim de que alcancem seu desenvolvimento integral e tenham condições de fazer 

escolhas importantes para a “concretização dos seus projetos de vida e continuidade 

dos estudos” (BRASIL, 2017, p. 5). 

E todo esse trabalho com as linguagens não está dissociado do uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), pois elas são instrumentos 

poderosos da cultura contemporânea para a construção de autonomia e criatividade 

nos alunos.  

Pensar a educação na contemporaneidade sem integrar as TDICs é 

inconcebível diante de um cenário em que tudo o que nos cerca constrói uma ligação 

direta ou indireta com recursos tecnológicos.  
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O avanço da tecnologia impactou o mundo. Isto pôde ser observado nas mais 
diferentes áreas do conhecimento, e a educação não foi exceção. Há pouco 
tempo, o conhecimento era exclusividade escolar. Aprender era possível a 
partir da possibilidade de se frequentar uma escola e ensinar era papel 
exclusivo do professor (BACICH; MORAN, 2018, p. 59) 

 

Como salientam os autores Bacich e Moran (2018), não só a educação passou 

a ser repensada em função dos avanços tecnológicos, como tais avanços passaram 

a, também, demandar o repensar do papel do professor e dos demais agentes da 

comunidade escolar adiante da inovações contemporâneas e de que forma as TDICs 

podem ser aliadas em todo esse processo de mudança. 

 

Nas escolas em que trabalhamos, seguramente existe grande número de 
colegas professores que inventam, saem das trilhas da rotina e criam 
experiências inovadoras com seus alunos. [...] Mudanças aparentemente 
simples, despojadas, do tamanho de nossas possibilidades. Mudanças que 
para serem efetivas não precisam de grandes esforços nem causam muito 
“barulho”. Elas precisam de gente corajosa, disposta a defender suas ideias, 
criativa para estudar soluções, para buscar parcerias. (ALMEIDA; FONSECA 
JÚNIOR, 2000, p. 15-16) 

 

Nessa esteira de inquietações e de mudanças, mesmo que simples e dentro 

das possibilidades do momento, com a pretensão e a necessidade de fazer da sala 

de aula um espaço de trocas e de construção ativa de aprendizados relacionados às 

vivências dos alunos, que o presente estudo se apoia para refletir  sobre essa prática 

em sala de aula no atual contexto histórico social e educacional.  

Para isso, esta pesquisa emprega, como fundamento teórico, o pensamento de 

Paulo Freire, em especial, quando diz que “a reflexão crítica sobre a prática se torna 

uma exigência da relação Teoria/Prática [...] ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 2014, 

p. 24). 

No tópico a seguir, apresentamos uma breve revisão de literatura a fim de 

captar os mais recentes estudos e produção científica sobre o tema em tela. 

 

1.1. Revisão de literatura 

 

Nesse tópico apresentamos a revisão de literatura a fim de evidenciar a 

produção científica na área. Para esta pesquisa, definimos três eixos fundamentais, a 

saber: tecnologias digitais de informação e comunicação, autoria e aluno. 
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Em agosto de 2019, ao combinar esses três eixos e realizar pesquisa no 

repositório Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) por meio dos 

descritores: “tecnologias digitais”5 + “autoria” + “aluno”, obtivemos um resultado inicial 

de 1.141 trabalhos. A partir daí, utilizamos o operador “e” (ou mais) para identificar os 

trabalhos que apresentavam, em seu título, resumo e palavras-chaves, a ocorrência 

dos três descritores. 

Diante da abundância de trabalhos e buscando os que mais se alinhavam ao 

tema pesquisado, utilizamos os seguintes filtros disponíveis no repositório BDTD: 

 

Quadro 1: Filtros utilizados nas buscas 
Ano de defesa De 2013 - 2018 

Repositório 
Biblioteca digital de Teses 

e Dissertações da PUC-SP 

Total de trabalhos 49 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Com a aplicação dos filtros, localizamos 49 trabalhos e, dentre estes, 

selecionamos apenas os estudos que dialogam diretamente com a linha desta 

pesquisa, totalizando em seis trabalhos, aqui mencionados. 

 

 
5 Foi empregado o operador “aspas” a fim de captar a frase “tecnologias digitais” na ordem exata de 
sua ocorrência. 
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Quadro 2: Trabalhos selecionados para a revisão de literatura 

Título Autor Ano Resumo 

Tecnologias e mídias 

digitais no processo 

educativo e a autoria de 

alunos: limites, 

contribuições e 

possibilidades 

Menezes, Maria 

Eduarda de Lima 
2013 

O presente estudo tem por objetivo investigar as possibilidades e os limites da autoria de 

alunos com o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e das 

mídias digitais e analisar como estas podem contribuir para o desenvolvimento da autoria 

pelos alunos no processo educativo da escola investigada. O contexto da investigação é uma 

escola privada da cidade de São Paulo, que, há mais de 10 anos, desenvolve práticas com o uso 

das TDIC, entre as quais a Oficina de produção de conteúdo multimídia com caráter jornalístico, 

oferecida aos alunos que cursam da 7º série do Ensino Fundamental II até o 3º ano do Ensino 

Médio. O estudo de cunho qualitativo utilizou a técnica de grupo focal com oito alunos e com a 

equipe docente, composta pela professora, coordenadora e dois jornalistas, além da aplicação de 

um questionário para os alunos e uma análise documental, composta pelos roteiros da Oficina e 

o blog produzido pelos alunos. A pesquisa apresentou como resultados, que os alunos exercem 

sua autoria de forma consciente e responsável, sob mediação dos professores. Durante o 

processo de criação e produção dos conteúdos, os alunos exercem a autoria de forma 

individual e coletiva, o que permite a colaboração e a interação entre os alunos. Utilizam com 

frequência as TDIC e as mídias digitais para expressarem suas ideias por meio das diferentes 

linguagens e para criação das matérias jornalísticas produzidas, que exigem o desenvolvimento 

da criatividade, da autonomia e de um olhar crítico de seus participantes. Além disso, o exercício 

da autoria mostra-se como uma prática que contribui para a construção de conhecimento dos 

alunos, de forma ativa e participante e apresenta perspectivas que potencializam a integração das 

TDIC e das mídias digitais no processo educativo. 
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Experiência e autoria 

digital colaborativa como 

estratégia de 

aprendizagem na 

Educação Básica: 

professores e alunos 

autores em tempos de 

dispositivos móveis 

Rota, Paulo Jorge 

Storace 
2018 

Esta pesquisa trata da aprendizagem escolar na Educação Básica, considerando o uso de 

dispositivos móveis como recurso pedagógico. A referência teórica é baseada nos estudos de 

Dewey e Kilpatrick, acerca do conceito de experiência, de Siemens, sobre o conectivismo e de 

Latour e sua teoria sobre ator-rede. Consta desse estudo uma análise dos documentos 

curriculares nacionais, sobretudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

homologada em 2017, na perspectiva da experiência como referência curricular oficial. Além 

disso, o foco dessa pesquisa é o estudo da autoria, especificamente da autoria colaborativa 

por meio de celulares conectados à internet. O levantamento dos dados foi por meio da análise 

dos comentários de estudantes acerca da experiência vivenciada em um trabalho de 

produção de texto colaborativo realizado por meio do aplicativo WhatsApp que propiciou a 

autoria colaborativa em ambiente digital. 

Recursos educacionais 

abertos e direitos 

autorais em ambientes 

virtuais de 

aprendizagem: conflitos 

e perspectivas 

Manole,  

Daniela 

 

2014 

O elemento propulsor desta pesquisa surge em um cenário de crescente uso da web 2.0/3.0 para 

autoria na internet concomitante ao aumento exponencial de iniciativas educacionais massivas em 

ambientes virtuais de aprendizagem com intenso uso de tecnologia, em que o uso de recursos 

educacionais abertos com as respectivas licenças creative commons e os materiais protegidos por 

direitos autorais contrapõem-se a materiais sem qualquer indicação de licença atrelada, ao mesmo 

tempo em que há uma tensão entre a autoria do trabalho criativo de professores e alunos e a quem 

pertence os frutos dessa autoria. São objetivos desta pesquisa, a análise de alguns dos 

ambientes em que os conflitos estão presentes, o aprofundamento nos projetos de Leis, 

como a reforma à Lei de Direitos Autorais vigente, que procuram se adaptar à nova 

realidade, no Brasil e no mundo, e questionar e identificar os elementos curriculares e 

estratégias pedagógicas utilizadas nas concepções educacionais de ambientes virtuais 

massivos. 

O problema é definido na exposição dos pontos de conflito entre Recursos Educacionais Abertos 

(REA) e direitos autorais nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que, por sua vez, podem 
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compreender diversos Objetos de Aprendizagem (OA), descritos em inúmeros documentos 

recentes citados ao longo deste trabalho. Os resultados apresentados neste estudo sugerem 

que, em uma perspectiva de curto a médio prazo, os objetos de aprendizagem que formam 

o escopo de um curso hospedado em um dado ambiente virtual, seja ele de uma instituição 

pública ou privada, precisam ser padronizados e conter explicitamente, em forma de 

metadados, os tipos de licenças embutidas, se são provenientes de conteúdos protegidos 

ou compõem-se de recursos educacionais abertos licenciados sob creative commons. A 

possibilidade de utilizar objetos de aprendizagem com a aposição completa das licenças nos 

metadados, depende do conhecimento dos professores, tanto para a autoria, quanto para o reuso 

de OA de outros autores, para que apliquem os preceitos estabelecidos. 

A autoria na escola: um 

estudo da implantação 

da proposta curricular 

ciclo autoral em uma 

escola da rede municipal 

de São Paulo 

Afonso, 

Isabel Cristina de 

Brito Franco  

2018 

Objetiva apontar caminhos sobre o processo de implantação do Ciclo Autoral, previsto no 

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo (2013), vivenciado pelos professores no desenvolvimento 

dos Trabalhos Colaborativos de Autoria (TCA) dos alunos do 9º ano de uma escola da rede. 

Metodologicamente a pesquisa é de cunho qualitativo pautado em Bogdan e Biklen, (2010), 

nos contornos de um estudo de caso etnográfico de André (2005). Adotou-se o enfoque da 

observação participante e foram utilizados na coleta de dados observação com registros 

em caderno de campo, entrevistas semiestruturadas com os professores orientadores de 

TCA e professora coordenadora, grupo focal com os alunos e pesquisa documental no 

Projeto Político Pedagógico da Escola para complementação das informações. A análise 

narrativa dos dados sob o pressuposto de Angrosino (2009) apontou para uma conjunção de 

aspectos que contribuíram para que o currículo vivenciado na escola Jardim se aproximasse aos 

objetivos prescritos nos documentos oficiais da proposta do Ciclo Autoral: o papel dos professores 

como mediadores do currículo, o alinhamento do PPP da escola e o projeto educacional da SME, 

a atuação da gestão, caracterizado pela atuação da Coordenadora Pedagógica como agente 
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transformadora da e na escola, o engajamento dos estudante em desenvolver os TCA e o 

envolvimento da comunidade no desenvolvimento e apresentação dos TCA. 

Reflexões docentes no 

ensino híbrido: o papel 

do professor no uso da 

tecnologia em sala de 

aula 

Santos, 

Glauco de Souza 
2018 

Este estudo objetiva identificar as etapas vivenciadas pelo professor ao implantar a sala de 

aula invertida na sua prática pedagógica com o uso de TDIC. Para atingir este objetivo, esta 

pesquisa foi fundamentada em um referencial baseado em alguns autores para definição do 

conceito de autonomia como Paulo Freire e John Dewey. Além disso, utilizou-se de Donald Schön 

para o entendimento sobre o processo de reflexão sobre a ação realizada pelos docentes e 

finalizou-se com José Moran, José Valente, Maria Elizabeth Bianconcini e outros para definir 

metodologias ativas e sala de aula invertida. Para realizar a investigação, a trajetória 

metodológica deste estudo perpassou pela realização de quatro encontros quinzenais em 

formato de sala de aula invertida com cinco professores do Ensino Básico do Colégio 

ECCOS de São José dos Campos (SP), onde discutiram os textos de apoio previamente 

trabalhados em casa, socializavam a prática aplicada na semana anterior e construíam novo 

plano de aula no modelo de sala de aula invertida. Concluiu-se com esta dissertação que a 

partir da implantação de metodologias ativas, o professor busca reelaborar sua função no 

processo de ensino e aprendizagem, entendo o papel de protagonismo do aluno e abrindo 

espaço para a construção da autonomia. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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A revisão de literatura permitiu observar como os eixos desse estudo vêm 

sendo tratados nas pesquisas acadêmicas. 

Menezes (2013), em sua pesquisa, pontua que a “autoria” se dá quando o aluno 

cria, desenvolve e assina (se torna responsável) a publicação das produções 

realizadas. Dessa forma, a autoria, segundo ela, ocorre quando há a consciência 

do processo de criação e produção de conteúdo em que o aluno está envolvido, 

além de esse mesmo aluno ter de saber de sua função enquanto autor. As TDICs, 

nessa visão, atuam como um potencializador de autoria, uma vez que possibilita 

várias formas de experimentação e compartilhamento de informações e criações. 

Ainda segundo a autora, o uso das TDICs e das mídias na sala de aula faz com 

que os professores se tornem parceiros dos alunos e mediadores dos processos de 

ensino e aprendizagem, enquanto que os alunos devem assumir uma postura 

ativa, crítica e participante na construção de seu conhecimento, tornando-se 

protagonistas de sua aprendizagem, durante e pela vida. 

Rota (2018), em sua pesquisa, pontua as tecnologias digitais como meio para 

produções colaborativas de conhecimento entre os estudantes, o que favorece, 

em sua visão, o protagonismo, a interação e potencializa o desenvolvimento da 

autonomia. Nesse caso, o autor associa autoria a protagonismo e a tecnologias 

digitais que requerem uma participação ativa e qualificada dos estudantes. 

Manole (2014) afirma, em sua visão mais filosófica, que a autoria original, 

inédita, existiu e sempre irá existir se considerarmos que cada ser humano tem uma 

experiência única e original de vida. Cada experiência visual, sensorial, de memória 

é única em cada ser humano e tais experiências se acumulam de forma diferente para 

cada um. 

O trabalho da autora não está, diretamente, relacionado à esta pesquisa, pois, 

para ela, o autor realiza-se na escrita. A obra, resultado de uma infinidade de palavras 

decompostas do pensamento, mesmo que inebriado por influências passadas, é uma 

combinação que emerge desse processo que sempre traz a possibilidade de novas 

conexões. Dessa forma, segundo Manole (2014), também, na leitura hipermidiática 

de uma trilha pedagógica, o aluno constrói seu próprio conhecimento e recria 

novas relações com o meio social em que atua. 

Nos estudos de Afonso (2018), o aluno pode ser um sujeito competente e de 

direitos, autor de sua aprendizagem, leitor crítico de mundo e transformador da sua 

realidade social. Para a pesquisadora, aluno-autor é aquele que lê criticamente a 
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realidade, escreve com suas palavras (em múltiplas linguagens) e age para 

transformar sua realidade. Nas palavras da autora, “autor é aquele que cria ou 

invoca a responsabilidade por alguma coisa” (MANOLE, 2014). Ela ainda 

complementa, dizendo que há também processos de autoria compartilhados de 

alunos, professores, e de outros atores da escola. 

Santos (2018) não trabalha com o conceito de autoria, mas conceitua 

autonomia como uma proposta de educação marcada pela vivência prática ligada às 

experiências de vida do educando com o objetivo de torná-lo dono de si e cidadão do 

mundo, como definiu John Dewey (1959 apud SANTOS, 2018). 

Uma prática docente que tem o desenvolvimento da autonomia como objetivo, 

pode utilizar a TDIC como meio para tal, desde que a premissa básica seja a “reflexão-

na-ação” como constante em todo o processo de ensino e de aprendizagem. A 

tecnologia digital pode abarcar um ensino mais centrado na personalização e na 

autonomia do aluno. 

Quando analisados os resumos das produções selecionadas, identificamos que 

a discussão sobre autoria está amplamente relacionada com protagonismo. Entre os 

autores que são apontados com maior frequência por essas pesquisas, destacam-se: 

Paulo Freire, John Dewey, Álvaro Vieira Pinto, Donald Schön, José Manuel Moran, 

José Armando Valente e Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida. 

Os pesquisadores mencionados nessa revisão de literatura consideram que o 

processo de autoria acontece quando o aluno assume papel ativo na 

aprendizagem, participa dela de forma autônoma e é percebido na sua 

individualidade. Dessa forma, esse aluno também exerce o protagonismo e, por ele, 

consegue manifestar seu posicionamento perante si próprio e aos outros. Manole 

(2014) e Afonso (2018) acrescentam ainda que a autoria, para ser desenvolvida, 

necessita de um processo de tomada de consciência, de saber que se está criando, 

sendo autor de suas ideias.  

As tecnologias digitais são apontadas por Menezes (2013), Rota (2018), 

Manole (2014) e Santos (2018) como ferramentas em potencial para a promoção de 

atividades que auxiliam o trabalho de construção da autoria no aluno. 

Os estudos enfatizaram, ainda, a figura do professor como o mediador desse 

processo e o maior responsável pelo alcance desse objetivo, uma vez que é ele quem 

planeja os caminhos a serem percorridos para que o aluno desenvolva a sua autoria, 

a sua voz no universo no qual está inserido. O professor é reconhecido pelos autores 
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em questão como a peça chave para a condução do processo de construção de 

autoria. 

A análise das produções científicas pesquisadas almeja focar o olhar sobre a 

prática do professor para além de planejador e mediador das atividades, mas 

percebendo-o como aquele que, ao estabelecer vínculos e parcerias com o aluno, 

aponta caminhos para que este se engaje no processo de aprendizagem e se torne 

protagonista, sendo capaz de desenvolver a autoria diante do conhecimento que o 

cerca.  

 

1.2. O contexto da pesquisa 

 

A Fundação Visconde de Porto Seguro6, movida pelo ideal de que “a educação 

é a base para o desenvolvimento e a transformação de qualquer sociedade”, criou, 

em 1966, a Escola Gratuita, projeto social cujo objetivo visa oferecer aulas (gratuitas) 

a filhos de operários e trabalhadores que não têm acesso a um ensino de qualidade.  

Inicialmente, o projeto atendia a um total de 68 alunos em uma instalação no 

centro da cidade. Com o passar dos anos e a conquista de um novo endereço, no 

bairro Morumbi, a escola passou a receber o nome de Escola da Comunidade (2001) 

e a prestar atendimento a crianças e jovens das comunidades de Paraisópolis e Vila 

Andrade, totalizando 1.600 alunos, divididos em: educação básica, educação de 

jovens e adultos e o curso de artesanato.  

Por assumir o papel do Estado, conta com imunidade tributária e, portanto, 

deve cumprir com algumas obrigações legais, como ofertar uma bolsa integral de 

estudo para cada cinco alunos pagantes, além de financiar alimentação, uniforme e 

material escolar aos alunos bolsistas. Em 2011, uma parte dos alunos passou a 

estudar em um novo endereço: a Escola da Comunidade – Vila Andrade (local onde 

atuo como professora de Língua Portuguesa desde 2018). Hoje, esse prédio atende 

a um total de 599 alunos, distribuídos entre a educação infantil e o 9º ano do ensino 

fundamental. 

Os demais alunos – ensino médio e educação de jovens e adultos – continuam 

sendo atendidos no prédio localizado no bairro Morumbi. 

 
6 Fundação Visconde de Porto Seguro – entidade sem fins lucrativos que que desenvolve atividades 
educacionais, sociais e culturais para os alunos pagantes e bolsistas de baixa renda. Disponível em 
<http://arquivos.portoseguro.org.br/download/livro-ec.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2019. 
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1.2.1. O Projeto Integrado 

O colégio introduziu, no ano de 2019, o trabalho por projetos integrados no 

currículo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, em suas três unidades de ensino e 

na Escola da Comunidade (Morumbi e Vila Andrade). 

O trabalho consiste em articular as disciplinas a fim de desenvolver um mesmo 

projeto para uma determinada série. Todos os trabalhos possuem, como tema central, 

o título “Derrubando barreiras e construindo pontes”, determinado pelo corpo diretivo 

da instituição de ensino, que também desenhou um eixo temático para cada série. 

Desse modo, o 8º ano ficou responsável por explorar o eixo “Escolhas saudáveis” e 

apresentar o trabalho final em formato de mídias digitais. 

Todas as etapas deveriam ser desenvolvidas de modo que os alunos 

aprendessem a construir um projeto, seguindo a estrutura básica: tema, problema, 

hipótese, justificativa, metodologia e bibliografia.  

Dessa forma, a proposta dialoga com a 2ª competência geral da educação 

básica proposta pela BNCC: 

 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. (BRASIL, 2017, p. 9) 

 

Para a concretização das etapas do projeto, definiu-se que o 8º ano7, por 

exemplo, ficaria sob a responsabilidade dos professores de Língua Portuguesa (com 

o 8A), a própria pesquisadora; de Ciências (com o 8B) e de Língua Inglesa (com o 

8C). Esses professores ficaram também responsáveis por planejar e organizar os 

materiais a serem apresentados aos alunos e as datas dos encontros (um encontro 

de três aulas seguidas por mês). 

Não foi esclarecido ao grupo de professores se os projetos desenvolvidos pelos 

alunos seriam implementados na escola, mas que os alunos deveriam desenvolvê-los 

com esse intuito a fim de atuarem como pesquisadores: que pensam, refletem sobre 

um problema e tentam buscar respostas, soluções para as causas desse problema.  

Sendo assim, as etapas do projeto foram definidas e apresentadas aos alunos: 

 
7 As turmas de 8º ano dessa escola, neste trabalho, são chamadas de 8A, 8B e 8C, respectivamente. 
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1. Momento de sensibilização da temática; 

2. Escolha da especificidade da temática: Escolhas saudáveis (alimentação, 

esportes, educação financeira, carreira, modo de vida etc.); 

3. Escolha do recurso digital a ser adotado pelo grupo dentro das possibilidades de 

Mídias (documentário, curta, animação ou outra sugestão apontada pelo grupo); 

4. Seleção de material de pesquisa para montar todo o repertório teórico; 

5. Apresentação das primeiras ideias e feedback aos trabalhos dos colegas; 

6. Ajustes e melhorias no trabalho e gravação dos vídeos; 

7. Apresentação dos vídeos para colegas de outras salas; 

Ao vislumbrar o trabalho por projetos junto aos estudantes do 8º ano, fui instigada 

a entender se, por meio da participação nos projetos, esses alunos constroem seu 

conhecimento de forma mais autoral, articulando conhecimentos de leitura e escrita, 

quando em situações de aprendizagem que envolvem o trabalho em grupos, voltados 

a identificar uma situação problema e propor uma solução.  

Usualmente, os alunos desenvolvem projetos mais voltados para atividades 

acadêmicas, escolarizadas, sem interação direta com seu contexto ou na proposição 

de soluções concretas para um problema identificado com seus pares. 

Outra característica desse projeto é o uso de mídias digitais para a apresentação 

dos trabalhos dos alunos, que pôde ser eleita por eles próprios.  

O uso de mídias digitais para expressão dos alunos e realização de atividades 

contempla as práticas sociais desses alunos na contemporaneidade, acostumados a 

gravar vídeos do seu dia a dia, a interagir por meio de mensagens instantâneas, a ver 

“memes”, youtubers. Toda essa atividade se configura como práticas cada vez mais 

comuns entre os jovens. A interação entre eles, hoje, está para além do espaço físico, 

independentemente da classe social em que estão inseridos. 

 

Una de las características de este nuevo modelo de juventud es la influencia 
de las nuevas tecnologías de la comunicación: video, fax, telefonía digital, 
informática, internet. Algunos autores mantienen que está emergiendo una 
“cultura juvenil posmoderna” que ya no es el resultado de la acción de jóvenes 
marginales, sino del impacto de los modernos medios de comunicación en un 
capitalismo cada vez más trasnacional. Ello puede recluir a los jóvenes en 
nuevo individualismo, pero también puede conectarles con jóvenes de todo 
el planeta. (FEIXA, 1998 apud FEIXA, 2014, p. 15-16) 

 

Diante das inúmeras formas de comunicação que a tecnologia vem 

apresentando ao jovem, segundo Feixa (2014), cria-se cada vez mais espaço para 



32 
 

 

que esse jovem manifeste seu pensamento, sua voz no mundo, suas angústias e seus 

anseios. Assim, permite a ele a construção de conexões com pessoas de outros 

lugares do planeta, ampliando, também, sua rede de contatos e informações que o 

meio físico restringe muitas vezes.    

A pesquisa anual TIC Kids Online Brasil (2017), realizada pelo Cetic (CGI, 

2018), revelou que cada vez mais jovens estão conectados e usando recursos digitais 

para estabelecer ou manter contato com outros adolescentes. Os dados não só 

indicam o aumento dessas conexões em ambientes virtuais como apresenta a 

pouquíssima diferença de atividades nesse meio entre diferentes classes sociais. 

A tabela, a seguir, contempla as atividades de crianças e adolescentes na 

internet: 

 

Tabela 1: Atividades de crianças e adolescentes na internet 

Tópico Atividade 
A 
B 

C 
D 
E 

COMUNICAÇÃO E 
REDES SOCIAIS 

Usou redes sociais  71 75 72 

Enviou mensagens instantâneas 83 80 74 

Conversou por chamada de vídeo 38 29 22 

PRODUÇÃO E 
COMPARTILHAMENTO 

DE CONTEÚDO 

Compartilhou na internet um texto, imagem ou 
vídeo 

48 46 43 

Postou ou compartilhou na internet o lugar 
onde estava 

23 26 28 

Postou na internet um texto, imagem ou vídeo 
de autoria própria 

33 28 33 

Postou na internet uma foto ou vídeo em que 
aparece 

48 48 49 

Fonte: Pesquisa TIC Kids Online Brasil (CGI, 2018).8 
Nota: Total de usuários de internet de 9 a 17 anos (%).  

 

Essa tabela revela que, independentemente da classe social na qual o jovem 

se encontra inserido hoje, o uso que ele faz dos recursos digitais que se apresentam 

a ele, como: comunicação através de redes sociais e produção e compartilhamento 

de conteúdo, quase não sofre alteração nos números quando comparados por classe. 

Isso pode ser um indicador de que as tecnologias digitais se revelam, pelo menos em 

parte, como meio de democratização de espaço para que os jovens busquem atuação 

e protagonismo. 

 
8 Disponível em: <https://cetic.br/pesquisa/kids-online/>. 
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Considerando esses resultados, confirma-se a coerência em usar recursos de 

mídias digitais para que os alunos apresentem seu trabalho, a ser desenvolvido 

durante a execução do Projeto Integrado, em que precisam ser protagonistas de suas 

próprias ideias. 

 

1.3. O problema 

 

Diante de um cenário disruptivo no processo da aprendizagem, em que, 

segundo Paulo Freire (2014), o conhecimento não deve ser transferido, mas sim 

construído, a questão problema desta pesquisa é: 

O trabalho por “projeto integrado”, implantado no currículo da escola, contribui 

para o desenvolvimento da autoria dos alunos? 

 
1.3.1. Objetivo geral 

Esta investigação objetiva identificar indícios de desenvolvimento de autoria ao 

longo da realização do projeto integrado. Para isso, analisa a aplicação de um projeto, 

o Projeto Integrado, proposto por uma instituição particular de ensino do Município de 

São Paulo. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Para responder à questão problema e atingir o objetivo geral aqui apresentado, 

são traçados os seguintes objetivos: 

 Levantar o perfil dos alunos em relação a atividades em grupo, seu papel autoral 

nos trabalhos escolares, buscando identificar como interagem entre si e com as 

atividades propostas; 

 Narrar o caso de uma turma de 8º ano, ao longo da execução de um projeto 

integrado, proposto pela escola, a partir da observação atuante da professora, 

da leitura dos diários de bordo e do registro de fotos dos encontros ocorridos; 

 Identificar a ocorrência de autoria dos alunos durante a execução do projeto, 

relatando atitudes, posicionamento, participação e colaboração dentro dos 

respectivos grupos e perante a turma e analisando o questionário aplicado. 
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1.4. Organização da pesquisa 

 

A pesquisa que aqui se apresenta está organizada em quatro capítulos, 

detalhados a seguir:  

O primeiro capítulo traz a problematização da investigação, a contextualização, 

mediante apresentação de informações pertinentes aos alunos e à instituição 

investigada; a revisão de literatura, pautada nas palavras-chaves levantadas para esta 

pesquisa e a delimitação do problema e dos objetivos a partir do foco de análise 

proposto para tal estudo. 

O segundo capítulo versa sobre a metodologia e a abordagem, selecionados a 

partir do estudo que se optou fazer: qualitativo (participativo); a caracterização dos 

participantes, mediante informações fornecidas pela própria instituição de ensino e os 

instrumentos utilizados para a coleta dos dados, como o relato de prática, a síntese 

do diário de bordo e o questionário aplicado aos alunos. 

No terceiro capítulo, dissertamos sobre o referencial teórico, considerando os 

eixos em que se baseia a investigação, a saber: currículo, autoria, trabalho por projeto, 

TDIC.  

O quarto capítulo apresenta os dados coletados pela professora-pesquisadora 

durante os seis encontros promovidos para a realização do projeto e a análise desses 

dados com base no aporte teórico selecionado para esta pesquisa. 

Por fim, as considerações e resultados do estudo à luz do referencial teórico 

apresentado. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

Para a realização desta pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa. De 

acordo com Chizzotti (2003, pp. 221-236), o termo “implica uma partilha densa com 

pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 

convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível”. Nesse contexto, o autor complementa que o pesquisador acaba 

por interpretar e traduzir essas percepções em um texto, permitindo que outros 

possam tomar conhecimento do que foi experenciado.  

Trata-se do relato de uma pesquisa-ação com um grupo de adolescentes no 

desenvolvimento de um projeto integrado. O objetivo do projeto foi a criação, por parte 

dos alunos, de uma proposta de investigação, planejamento e intervenção no meio 

em que se vive, a escola, a fim de produzir melhorias para aqueles que ocupam esse 

espaço.  

O projeto foi conduzido pela professora de Língua Portuguesa e pesquisadora, 

contando, dessa forma, com a nossa participação ativa em uma turma de 8º ano. Cabe 

ressaltar que a escola em questão conta com três turmas de 8º ano, sendo que, nas 

demais turmas (que não foram objeto de análise deste estudo), o projeto foi conduzido 

pelos professores de Ciências e Língua Inglesa, respectivamente. 

 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 
suas pesquisas. [...] O objetivo da amostra é de produzir informações 
aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que 
ela seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, apud 
GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32) 

 

Segundo esses autores, a pesquisa qualitativa que aqui segue não se preocupa 

com representatividade numérica, mas com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização. Dessa forma, os métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito.  

O trabalho ocorreu em uma escola da cidade de São Paulo, que é financiada 

por uma grande instituição particular de ensino, a qual oferta educação a alunos 

moradores de duas comunidades próximas à unidade escolar. 

Os encontros do projeto ocorreram uma vez por mês, na parte da manhã, 

durante as três primeiras aulas, com exceção do primeiro encontro, que contou com 
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quatro aulas. Seu início se deu no 1º semestre de 2019, com o objetivo de ser 

finalizado no segundo semestre do mesmo ano.  

Esse estudo vai ao encontro das concepções apresentadas por Freire (2014) 

sobre o ensino calcado na pesquisa. Para ele, “não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino”, pois um se encontra dentro do outro, ou seja, um acaba se 

tornando consequência do outro. Quando se ensina, continua-se buscando, 

“reprocurando”, porque há indagação e é essa indagação que motiva as novas 

buscas, compondo, assim, um ciclo de indagação-pesquisa, pesquisa-indagação. 

“Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade” (FREIRE, 2014, p. 31).  

No quadro a seguir, estão organizados os objetivos, bem como a estratégia 

para atingi-los, os instrumentos de coleta, a forma de análise e as categorias de 

análise: 
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Quadro 3: Objetivos específicos, estratégias, instrumentos, análise e categorias 

Objetivos específicos Estratégia 
Instrumentos 

de coleta 
Análise  Categorias 

Levantar o perfil dos alunos em 

relação a atividades em grupo, seu 

papel autoral nos trabalhos escolares, 

buscando identificar como interagem 

entre si e com as atividades 

propostas. 

Levantamento 

de perfil 
Questionário Análise de conteúdo 

 Atividades em grupo;  

 Papel autoral nos trabalhos escolares; 

 Outros componentes socioemocionais ou não 

cognitivos (organização, ser ouvido, entender o 

outro, liderança); 

 Aprendizagem de conteúdos sobre os conteúdos 

do projeto; 

 Mudança de comportamento em relação à vida 

(economia de água, práticas simples de 

reciclagem de lixo, atitudes de solidariedade em 

relação a colegas que sofrem bullying). 

Narrar o caso de uma turma de 8º 

ano, ao longo da execução de um 

projeto integrado, proposto pela 

escola, a partir da observação 

atuante da professora, da leitura dos 

diários de bordo e do registro de fotos 

dos encontros ocorridos. 

Observação 

participante  
Diário de bordo Análise de conteúdo 

 Atividades em grupo;  

 Papel autoral nos trabalhos escolares; 

 Outros componentes socioemocionais ou não 

cognitivos (organização, ser ouvido, entender o 

outro, liderança); 

 Aprendizagem de conteúdos sobre os conteúdos 

do projeto; 

 Mudança de comportamento em relação à vida 

(economia de água, práticas simples de 

reciclagem de lixo, atitudes de solidariedade em 

relação a colegas que sofrem bullying). 
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Identificar a ocorrência de autoria dos 

alunos durante a execução do 

projeto, a partir da análise do 

questionário, das observações da 

professora e dos relatos dos alunos 

feitos à professora. 

Observação 

participante 

Questionário e 

observações da 

professora 

Análise de conteúdo 

 Atividades em grupo;  

 Papel autoral nos trabalhos escolares; 

 Outros componentes socioemocionais ou não 

cognitivos (organização, ser ouvido, entender o 

outro, liderança); 

 Aprendizagem de conteúdos sobre os conteúdos 

do projeto; 

 Mudança de comportamento em relação à vida 

(economia de água, práticas simples de 

reciclagem de lixo, atitudes de solidariedade em 

relação a colegas que sofrem bullying). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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2.1. Os sujeitos 

 

Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são os alunos e a pesquisadora. 

As aulas de Língua Portuguesa são ministradas pela professora-pesquisadora 

para três turmas de 8º ano, porém apenas uma turma foi objeto de análise da 

pesquisa, assim sendo: 

 Três turmas de 8º ano, totalizando 106 alunos; 

 Dessas turmas, a 8A (única turma a ser analisada pela pesquisadora) é 

composta por 36 alunos. 

 

2.1.1. Alunos 

A unidade escolar acolhe uma comunidade heterogênea, composta por 599 

alunos, distribuídos entre a educação infantil e o 9º ano do ensino fundamental. Esses 

alunos, provenientes das comunidades de baixa renda de Vila Andrade e Paraisópolis, 

recebem bolsa integral de estudos, além de alimentação, uniforme e material escolar. 

Na escola, eles têm acesso à rede Wi-fi da instituição, onde podem acessar a 

internet e assistir vídeos, usando seus próprios aparelhos celulares ou os Ipads da 

escola, conversar com os colegas via redes sociais e realizar atividades escolares que 

necessitem do uso da rede mundial, por exemplo. 

A turma envolvida nesta pesquisa é a 8A – turma de 8º ano do ensino 

fundamental, composta por 36 alunos, sendo 18 meninos e 18 meninas de 13 a 15 

anos de idade.  

Segundo a instituição de ensino, 

 

Os alunos da EC recebem uma educação de qualidade e usufruem de uma 
infraestrutura educacional privilegiada, com laboratórios de ciências e 
informática, biblioteca, centro multimídia e quadras poliesportivas. 
(FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO, 2017, p. 15) 

 

No ano de 2017, segundo a publicação comemorativa de 50 anos da Escola da 

Comunidade (FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO, 2017), foram 

oferecidas 1.600 bolsas de estudo integrais distribuídas entre alunos da educação 

básica, alunos de 5 a 17 anos, educação para jovens e adultos (EJA). 

O perfil mais acurado dos alunos é apresentado no item 4.3 desta pesquisa. 
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2.1.2. Pesquisadora 

Como pesquisadora e professora de Língua Portuguesa da instituição, 

participamos ativamente do planejamento das atividades do projeto, montando 

material e organizando as aulas, em conjunto com outros dois professores que ficaram 

responsáveis pelas outras turmas de 8º ano. 

A organização das aulas e a montagem do material ocorreram após reuniões 

feitas entre os professores responsáveis pelo projeto. 

De acordo com Laville e Dionne (1999, p. 34), “em ciências humanas, o 

pesquisador é mais que um observador objetivo: é um ator aí envolvido”. Dessa 

maneira, nossa atuação compõe e exerce influência sobre os resultados analisados. 

Nesse sentido, conduzimos todo projeto com a turma 8A. O critério de divisão 

de turmas para cada um dos três professores responsáveis se deu em função de 

sorteio. Assim, a turma 8B ficou com o professor de Ciências e a turma 8C com a 

professora de Inglês. 

 

2.2. Instrumento de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da combinação de estratégias e teve 

como fonte recursos diversos, são eles:  

 Documentos do planejamento das atividades produzidos pelos professores para 

o projeto integrado (telas das aulas); 

 Registro das atividades dos alunos através de diário de bordo textual (respostas 

das questões organizadas pelos professores), fotos colhidas pelos alunos e pela 

pesquisadora, observação da pesquisadora registrada em diário de campo, 

produção dos alunos na conclusão do projeto; 

 Questionário9 aplicado a 34 dos 36 alunos que compõem a turma do 8A, uma 

das três turmas de 8º ano da escola.  

 

2.2.1. Observação dos alunos no envolvimento com o Projeto Integrado 

Durante o desenvolvimento do Projeto Integrado, em encontros de três aulas, 

uma vez por mês, num total de seis encontros, desmembrados em 18 aulas, enquanto 

 
9 Todos os nomes foram mantidos em sigilo, preservando a identidade dos participantes da pesquisa e 
foram observadas as práticas preconizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
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professora responsável pelo desenvolvimento do projeto na turma, realizamos 

observações. Nesses encontros, foi possível observarmos a participação dos alunos 

nas atividades propostas. 

Desse modo, priorizamos a observação de uma turma em função das outras 

duas serem acompanhadas, durante o projeto, pelos professores de Ciências (8B) e 

Língua Inglesa (8C). Essa divisão foi feita pela equipe de professores de modo que 

cada professor pudesse acompanhar uma turma, com exclusividade. 

 

2.2.2. O questionário 

Este instrumento foi apresentado a um grupo de 36 alunos, que compõem uma 

turma de 8º ano da escola. Todos os alunos dessa turma foram convidados a participar 

voluntariamente. 

O questionário aplicado, em 2 de dezembro de 2019, foi respondido por 34 dos 

36 alunos do 8º ano do ensino fundamental, em função da ausência de dois alunos 

nesse dia. 

Esse instrumento de coleta de dados objetivou “ouvir” os alunos em relação à 

sua realidade de vida, em como veem o projeto do qual participaram e em como se 

veem nele. A relação das perguntas que compõem o questionário consta no apêndice 

desta dissertação (Apêndice A). 

A primeira parte do questionário objetivou traçar o perfil do aluno em relação a 

algumas de suas práticas em casa: o que geralmente faz quando não está na escola 

e quais recursos tecnológicos tem à disposição, por exemplo, bem como a algumas 

questões voltadas ao que o aluno pensa em relação a seu futuro. 

A segunda parte destinou-se a identificar, a partir do aluno, atividades 

oferecidas pela escola que possibilitam momentos de escuta, de protagonismo e de 

construção de autoria percebidos pelo próprio aluno. 

A terceira parte buscou identificar traços de autoria, objetivo central desta 

pesquisa, durante a participação dos alunos no projeto e como eles se avaliam como 

partícipes do processo. 

 

2.3. Análise documental 

 

Nesta pesquisa, analisamos: os planos de aula específicos do Projeto Integrado 

(material elaborado pelos professores e orientado pelo corpo diretivo da instituição), 
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os registros produzidos pelos alunos no diário de bordo, bem como fotos feitas durante 

a execução do projeto e o questionário aplicado. 

 

2.4. Análise de dados 

 

As categorias de análise foram estabelecidas com a intenção de definir 

indicadores que apontem a atuação dos alunos como autores no projeto. 

A partir dessas categorias, realizamos o levantamento de sinais a fim de revelar 

se o projeto, posto em prática, apresenta indicadores que favoreçam o 

desenvolvimento de autoria dos alunos no projeto durante o período do estudo. 
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Quadro 4: Descrição das categorias de análise 

Categorias de análise Indicadores 

Atividades em grupo 
 Interação e troca de informações entre: colegas do 

próprio grupo, colegas de outros grupos e a professora. 

Papel autoral nos trabalhos escolares 

 Momentos direcionados à escuta do aluno; 

 Manifestação de opinião diante de uma situação ou 

problema; 

 Manifestação de escolhas e direcionamento do 

trabalho a partir dessas escolhas; 

 Liderança de grupo e/ou de etapas do projeto; 

 Percepção de ideias sendo concretizadas pela equipe. 

Outros componentes socioemocionais 

ou não cognitivos 

 Percepção de importância diante da equipe e do 

professor; 

 Percepção de ser ouvido pelo professor e pelos 

colegas; 

 Atuação e liderança; 

 Atuação colaborativa para a conclusão das etapas do 

projeto; 

 Negociação de ideias dentro da equipe e com o 

professor condutor do projeto. 

Aprendizagem de conteúdos sobre os 

conteúdos do projeto. 

 Conhecimento das ideias que norteiam o projeto; 

 Relação de teorias com a prática vivenciada. 

Mudança de comportamento em relação 

à vida 

 Movimentos no próprio espaço escolar que indiquem 

relação com o que discutiram e desenvolveram; 

 Atitudes responsáveis e coerentes com as ideias do 

projeto entre colegas da classe e da escola; 

 Atitudes de respeito e colaboração em relação às 

ideias dos colegas e do professor. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Essas foram as categorias elencadas para a análise dos dados coletados, 

buscando identificar se o projeto apresenta indicadores que favoreçam o 

desenvolvimento de autoria dos alunos durante o período do estudo.  

A seguir, apresentamos o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico da pesquisa. Este estudo se 

baseia na relação entre os pilares: educação e currículo; metodologias ativas e, em 

especial, o trabalho por projeto; autoria do aluno e tecnologias digitais de informação 

e comunicação na educação. Para tanto, revisa conceitos históricos e, inclusive, 

teorias e práticas relacionadas à sala de aula. 

 

3.1. As primeiras ideias pedagógicas brasileiras – matrizes educacionais 

 

No período da colonização do Brasil, os portugueses, que aqui se instalaram, 

iniciaram o processo de domínio e de catequização dos povos indígenas. Dessa 

forma, a educação brasileira, ao logo dos anos, foi sendo concebida: à base de uma 

forte e insistente influência cristã que passaria a determinar os passos da colonização 

e da educação de um povo, deixando por muitos séculos, senão para sempre, suas 

marcas ideológicas arraigadas no pensamento dos habitantes desse trópico. 

 

[...] para os jesuítas a religião católica era considerada obra de Deus, 
enquanto as religiões dos índios e dos negros vindos da África eram obra do 
demônio. Eis como se cumpriu, pela catequese e pela instrução, o processo 
de aculturação da população colonial nas tradições e nos costumes do 
colonizador. As ideias postas em prática [...] configuraram uma verdadeira 
pedagogia brasílica, isto é, uma pedagogia formulada e praticada sob medida 
para as condições encontradas pelos jesuítas nas ocidentais terras 
descobertas pelos portugueses. (SAVIANI, 2013, p. 47) 

 

Segundo o autor, esse modelo de catequização fincou raízes no solo brasileiro 

e acabou por determinar a composição das matrizes educacionais que compõem a 

base da educação no Brasil. 

 
3.1.1. As matrizes 

Em cada momento da história, algumas forças foram responsáveis por orientar 

e organizar maneiras de viver e de pensar a educação. No Brasil, três dessas forças 

foram responsáveis por escrever os caminhos da nossa educação: a matriz cristã, a 

liberal e a crítica, nessa ordem. 
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3.1.1.1. Matriz cristã  

Essa matriz não só foi responsável por criar um modelo educacional no País, 

através dos jesuítas que desenvolveram e inventaram um currículo altamente 

eficiente, como se entranhou na nossa cultura e passou a determinar a organização 

do pensamento brasileiro-cristão. 

 

Coincidindo com essa fase de prosperidade da missão jesuítica no Brasil, a 
Companhia de Jesus deu início à elaboração de um plano geral de estudos a 
ser implantado em todos os colégios da Ordem em todo o mundo, o qual ficou 
conhecido pelo nome de Ratio Studiorum. (SAVIANI, 2013, p. 50) 

 

Nessa matriz, os jesuítas criaram metodologias de estudos que ultrapassaram 

os séculos e ainda podem ser vistas na base da nossa educação do século XXI. 

 

3.1.1.2. Matriz liberal 

Cada momento na história é marcado por mudanças na sociedade em função 

de necessidades e interesses. A matriz liberal é uma dessas marcas de transição entre 

uma matriz e outra. Nela, surge uma nova forma de pensar: a ideia de fundar o mundo 

em cima do indivíduo, ou seja, o pensamento e as questões que movimentam a 

política e a economia se voltam para o indivíduo. 

Surgem ideias como a afirmação da individualidade (subjetividade) e direito de 

individualidade. 

 

Criticando a passividade da escola tradicional, (Dr. Abílio César Borges) 
advoga uma escola ativa que “aguce a curiosidade no espírito dos meninos” 
inspirando-lhes “o gosto da instrução, convencendo-os das grandes 
vantagens dela, e abrindo-lhes, portanto, a vontade para o estudo” 
(MACAHUBAS, 1884, p. 11). Por isso “a Lei nova não impõe aos meninos a 
obrigação de aprender: excita-lhes o amor à escola, tornando-a convidativa 
pela variedade, amenidade e utilidade do ensino” (idem, pp. 11-12). 
(SAVIANI, 2013, p. 155-156) 

 

Dois importantes documentos foram criados nesse período: o Relatório de 

Condorcet (1792) e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). 

Enquanto o Condorcet defendia a separação entre escola e família, o Manifesto 

passa a defender a parceria entre escola e família e uma escola única para todos.  

 

O Manifesto considera que a educação é, dentre todos os deveres do Estado, 
o mais importante, que exige maior dedicação e sacrifícios e que, se não 
levado a sério, compromete as novas gerações e o futuro do país. Em suma, 
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a educação é o dever mais alto, grave e penoso porque é ela que “dá ao povo 
a consciência de si mesmo e de seus destinos e a força para afirmar-se e 
realizá-los”. É a educação, enfim, que permite ao povo cultivar e perpetuar “a 
identidade da consciência nacional, na sua comunhão íntima com a 
consciência humana”. (SAVIANI, 2013, p. 251) 

 

3.1.1.3. Matriz crítica 

Essa matriz é a “evolução”, digamos assim, das anteriores. Aqui o indivíduo 

passa a ser visto como ilimitado, indiviso (não é sinônimo de simplicidade, mas de 

complexidade). Dessa forma, o que se busca é a legitimação, a criticidade em cada 

um dos campos a seguir: 

 

Figura 1: O indivíduo e sua complexidade  
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

  

Segundo Saviani (2013), reorganizando o texto da tese educação e atualidade 

brasileira de Paulo Freire,  

 

Para ter força instrumental, para ser ‘agente das mudanças sociais’, na 
expressão de Manhein, é necessário ao processo educativo estabelecer 
relação de organicidade com a contextura da sociedade a que se aplica; essa 
relação de organicidade implica um conhecimento crítico da realidade para 
que só assim possa ele se integrar com ela e não a ela se superpor. 
(SAVIANI, 2013, p. 327) 

 

Dessa forma, os ideais que corroboram com a matriz crítica são evocados neste 

estudo a fim de compreender as várias possibilidades de aprendizagem oportunizadas 

por um currículo mais crítico e inovador.  

Individualide

Culturalidade 

Universalidade
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O tópico a seguir discorre sobre os múltiplos conceitos de currículo em relação 

a tempos e espaços diferentes. 

 

3.2. Currículo 

 

Como todo conceito que está sujeito a alterações em função do tempo, do 

espaço e das relações que se estabelecem com ele, o currículo é, por si só, um objeto 

de trabalho com educação que passou por reformulações desde sua concepção ao 

longo da história. 

 

O currículo é um artefato social e histórico sujeito a mudanças e flutuações. 
O currículo tal como o conhecemos atualmente não foi estabelecido, de uma 
vez por todas, em algum ponto privilegiado do passado. Ele está em 
constante fluxo e transformação. (GOODSON, 1995) 

 

Por meio de uma análise do último século, podemos ver que até a década de 

1950, por exemplo, o currículo era entendido como um arranjo sistemático de 

disciplinas, de matérias, de conteúdos, ou seja, com um enfoque meramente tecnicista 

como aponta Abramowicz (2006). Contudo, a partir da década de 1960, sua 

concepção ganha um olhar mais reflexivo no qual os sujeitos passam a ser pensados 

no currículo: os saberes escolares e as classes sociais são pontos de relação, 

portanto, de interesse. Na década seguinte, esse pensamento crítico, em torno da 

concepção de currículo, torna-se mais amplo e assume-se a ideia de o currículo estar 

condicionado a interesses de grupos e a relações de poder.  

Ao ampliarmos esse olhar sobre o currículo, chegamos a década de 1980, a 

qual reconhece a prática como fonte de reflexões e informações para se caracterizar, 

mais precisamente, a forma de currículo a ser adotada. E é nesse crescente de 

olhares e vertentes que, na década posterior, as discussões educacionais em torno 

do currículo atingem seu apogeu: o currículo passa a ser visto com maior 

complexidade: 

 

A cultura constitui um pano de fundo para a reflexão curricular e o 
conhecimento expresso no currículo não pode ser visto de fora de sua 
constituição social e histórica e se consubstancia como parte de uma tradição 
seletiva. (ABRAMOWICZ, 2006, p. 15) 
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No recente século XX, o currículo continua com seus desdobramentos 

reflexivos e concepções: diferentes dimensões compõem esse campo vasto e 

complexo que envolve a educação – currículo e ideologia; currículo e cultura; currículo 

e poder, como mostra Moreira e Silva (1995). 

Assim, tentar compreender a lógica que rege a construção de um currículo na 

sociedade é permitir a abertura de um canal mais “dialógico” com a educação, no qual 

sujeitos estão conectados. E por estarem intimamente relacionados, esses sujeitos 

devem assumir um papel mais ativo na construção do currículo (ou currículos).  

Segundo Abramowicz, 

 

[...] hoje, assistimos à ressignificação do papel da escola como construtora 
de currículo, como um espaço privilegiado de elaboração coletiva curricular. 
As vozes dos principais atores sociais da escola, professores e alunos, são 
ouvidas, requisitadas, analisadas, ponderadas e contribuem para a 
construção do currículo, favorecendo a descentralização e autonomia. 
(ABRAMOWICZ, 2006, p. 17) 

 

É essa concepção de currículo que a presente pesquisa utiliza para analisar a 

prática descrita como parte integrante de uma práxis cada vez mais voltada para um 

currículo em que professor e aluno atuam juntos na construção dos saberes. 

 

3.2.1.  Reflexões sobre as concepções de currículo 

De modo geral, o que se identifica desde as primeiras concepções históricas 

de currículo é que, na teoria, houve avanços significativos e estes começaram, mais 

recentemente, a conversar com as práticas de sala de aula.  

 

 [...] numa escola democrática, é verdade que todos aqueles diretamente 
envolvidos, inclusive os jovens, têm o direito de participar do processo de 
tomada de decisões. Por esse motivo, as escolas democráticas são 
marcadas pela participação geral nas questões administrativas e de 
elaboração de políticas. (APLLE; JAMES, 1997, p. 20) 

 

Sobre esse enfoque, parece-nos difícil criar essa conexão entre o teórico e o 

prático, mas Paulo Freire, em A pedagogia da autonomia, nos sugere algumas 

situações bem reais e democráticas que devem estar presentes na concepção teórica 

do currículo e na sua representação na realidade:  

 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da 
cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 
dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, 
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os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. [...] Por que não 
discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência 
é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que 
com a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm 
como indivíduos? Por que não discutir implicações políticas e ideológicas de 
um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? (FREIRE, 
2014, p. 31-32)  

 

Sendo assim, a história sobre as diversas concepções e vivências do currículo 

escolar nos mostra que muitos caminhos foram percorridos para se chegar ao ponto 

em que estamos: de um olhar muito mais reflexivo sobre as práticas pedagógicas e 

suas influências. E como todo processo evolutivo, é preciso continuar caminhando no 

sentido de compreender cada vez mais a educação e suas inúmeras “arestas”, para 

que as atuações sejam mais justas e significativas no que diz respeito a tudo que 

cerca o conceito de ensino-aprendizagem. 

O tópico a seguir trata de metodologias que, introduzidas no currículo, 

compõem um novo cenário educacional: em que alunos se tornam mais partícipes do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.3. Metodologias ativas e o trabalho por projetos 

 

Em seu capítulo de apresentação do livro Metodologias ativas para uma 

educação inovadora, Almeida (in BACICH; MORAN, 2018) questiona o sentido da 

escola ou da universidade hoje diante da facilidade de informação e comunicação e 

das mais variadas trocas de conhecimento sem as barreiras físicas, o que permite que 

todos possam aprender com pessoas do mundo inteiro.  

Esse cenário traz consigo uma necessidade de transformações profundas por 

parte da escola, chamando-a – a escola e todos os que estão envolvidos nela – a 

repensar formas e modelos de envolver os alunos no aprendizado de maneira mais 

ativa, colaborativa, protagonista. 

Os aprendizados mais primitivos de uma pessoa começam lá na infância, 

quando ainda se é um bebê. Tudo o que se aprende (se conhece) se dá pelo campo 

da experimentação, da relação direta entre o sujeito e o objeto de aprendizagem. 

 

Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em 
processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando 
trilhas flexíveis e semiestruturadas, em todos os campos (pessoal, 
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profissional, social) que ampliam nossa percepção, conhecimento e 
competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A vida é um 
processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez 
mais complexos. (BACICH; MORAN, 2018, p. 2) 

 

E a escola, como extensão do espaço onde o conhecimento é privilegiado, 

precisa, como afirma Moran (in BACICH; MORAN, 2018), oferecer “espaços de prática 

frequentes (aprender fazendo) e de ambientes ricos em oportunidades”, ou seja, a 

escola precisa assumir metodologias mais ativas.  

Metodologias ativas, segundo o mesmo autor, “são estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 

aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida” (in BACICH; MORAN, 2018, p. 

4). 

Apesar de muito hoje se ouvir falar na expressão, seu conceito já encontrava 

exemplos no século XIX, em uma universidade americana, como aponta Menezes 

(2012 apud FONSECA; NETO, 2017). Outro teórico citado na literatura para embasar 

o uso de metodologias ativas é John Dewey (1859-1952), que formulou o ideal 

pedagógico da Escola Nova, em que a aprendizagem ocorre pela ação (learning by 

doing) ou pelo aprender fazendo (apud BERBEL, 2011). 

E quais seriam algumas dessas metodologias ativas que, se incorporadas ao 

currículo de uma escola, modificam a forma de aprender? 

Muitos autores concordam em afirmar que as metodologias ativas, por 

possuírem conceito amplo, abarcam uma série de atividades que favorecem o ensino 

a partir da experimentação. Mas algumas são mais conhecidas como: aprendizagem 

baseada em problemas, problematização, aprendizagem baseada em projetos, 

aprendizagem por pares (ou peer instruction), design thinking, método do caso e sala 

de aula invertida, dentre outras.  

Maftum e Campos (2008 apud FONSECA; NETO, 2017, p. 186) afirmam que a 

expressão “reúne concepções de aprendizagem que investem no conhecimento como 

construção, exigindo do sujeito movimento de busca, crítica, estudo, produção, 

autonomia e compartilhamento entre os seus pares”.  

E se as metodologias ativas provocam uma visão mais integrada do currículo e 

uma gestão pedagógica mais integradora dos conhecimentos e dos ambientes 

escolares: onde o aluno, por assumir papel mais ativo, exerce um maior de 

protagonismo; o professor, por sua vez, também passa a ocupar outro papel: o de 
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colaborador, organizador do processo de aprendizagem, aquele que passa a trocar 

informações com os alunos em vez de apenas transmiti-las. 

 

3.3.1. Metodologias ativas e o papel do professor 

No ensino tradicional, o professor é percebido como centro de todo o 

conhecimento e os alunos são entendidos como seres desprovidos de saber que 

precisam acompanhar o raciocínio do mestre, beber do conhecimento daquele que o 

detém. 

Essa concepção de ensino-aprendizagem vem sendo questionada e criticada 

por pensadores da educação. Paulo Freire, em suas obras, enfatizou que “ensinar não 

é transferir conhecimento”, como podemos constatar em  

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um desses saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção (FREIRE, 2014, p. 24) 

 

Freire (2014, p. 47) reafirma ainda a necessidade de se insistir neste saber 

necessário de que “ensinar não é transferir conhecimento” e que não basta estar 

ciente disso, mas que essa concepção de educação deve estar entranhada, enraizada 

na prática do professor e do aluno, ou seja, ambos devem testemunhar isso no dia a 

dia da educação escolar.  

Endossando que aprender não está centrado na figura de um professor que 

“transmite conhecimento”, Martín-Barbero (2014, p. 121) reforça também que esse 

conhecimento não está mais restrito a um único espaço: sala de aula, mas em 

diversos lugares ao mesmo tempo: “uma fábrica, uma casa para idosos, uma 

empresa, um hospital, os grandes e pequenos meios, e especialmente a internet”. 

 

Estamos passando de uma sociedade com sistema educativo para uma 
sociedade do conhecimento e aprendizagem contínua, isto é, sociedade cuja 
dimensão educativa atravessa tudo: o trabalho e o lazer, o escritório e a casa, 
a saúde e a velhice. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 121) 

 

Nesse sentido, o professor precisa assumir um novo, mas não menos 

importante papel: o de mediador, “regulador das aprendizagens”, segundo Bonals 

(2013 apud BACICH; MORAN, 2018, p. 81). Ele, nesse novo papel, “tem a função de 

envolver todos os estudantes na tarefa, intervindo na organização, dinâmica e seleção 
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das tarefas propostas, além de viabilizar o desenvolvimento da autonomia por parte 

desses alunos”. 

Por mediação pedagógica, define Masetto (2000), entende-se a atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou 

motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte 

entre o aprendiz e sua aprendizagem. O autor reforça ainda que essa ponte não é 

“estática”, mas “rolante”, ativamente, colaborando para que o aprendiz chegue a seus 

objetivos.  

O professor, nem de longe, deixa de ter importância nesse processo, o que 

ocorre é uma alteração de papéis – aluno sendo protagonista e o professor sendo o 

mediador desse protagonismo, orientando e organizando todo esse processo. 

 

O professor, como já foi dito, também assume uma nova atitude. Embora, vez 
por outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui 
conhecimentos e/ou experiências a comunicar, no mais das vezes 
desempenhará o papel de orientador das atividades do aluno, de consultor, 
de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar para dinamizar 
a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de quem trabalha em 
equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos; numa palavra, 
desenvolverá o papel de mediação pedagógica. (MASETTO, 2000, p. 142) 

 

Desde que esse conceito de mediação passou a ser proposto para o professor, 

vozes dissonantes pregaram ideias que vinculam a atuação do educador à concepção 

de menor valor, menor importância. Entretanto, isso não é verdade, pois, para que o 

educando estabeleça melhores pontes com o conhecimento, ele precisa que alguém 

organize e oriente o caminho até essas pontes, um mediador do percurso: o 

professor! 

Thadei (2018) coloca que o “mediador, nesses casos, está entre as partes 

envolvidas, não apenas geograficamente, mas no sentido de promover avanços na 

situação inicial”. E complementa, citando Chiovatto (2012), que estar entre “[...] não é 

permanecer inerte, impenetrável, ou seja, ser apenas ‘ponte’ que interliga extremos, 

mas é interagir com as demandas dos extremos e outras tantas, construindo um todo 

significativo” (THADEI, 2018, p. 93). 

Para a autora, as grandes mudanças na educação perpassam pelo professor e 

pela forma como essa mediação ocorre. Segundo ela, “a cada dia, novas ações do 

professor podem integrar a mediação, conforme as mudanças sociais ocorridas, o que 
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nos indica a inexistência de uma única forma de mediar e de uma forma para fazê-lo” 

(THADEI, 2018, p. 104). 

Nesse sentido, mediar pode ser entendido como mais significativo, pois puxa 

para si uma maior responsabilidade sobre o caminho a se conduzir, sobre as conexões 

a serem feitas entre o aluno e o conhecimento. Segundo Perez e Castilho (1999 apud 

MASETTO, 2000, p. 145), “a mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas 

relações do estudante: com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, 

com seus companheiros de aprendizagem, incluído o professor, consigo mesmo e 

com seu futuro”. 

Essa complexidade de papel é bem elucidada por Almeida: 

 

O professor atua como mediador, como facilitador, incentivador, desafiador, 
investigador do conhecimento, da própria prática e da aprendizagem 
individual e grupal. Ao mesmo tempo em que exerce sua autoria, o professor 
coloca-se como parceiro dos alunos, respeita-lhes o estilo de trabalho, a 
coautoria e os caminhos adotados em seu processo evolutivo. Os alunos 
constroem o conhecimento por meio da exploração, da navegação, da 
comunicação, da troca, da representação, da criação/recriação, 
organização/reorganização, ligação/religação, transformação e 
elaboração/reelaboração. (ALMEIDA, 2005 apud BACICH; MORAN, 2018, p. 
133) 

 

Nessa nova representação de papéis, o professor tem papel fundamental: o de 

organizar o processo de aprendizagem de modo que o aluno interaja com ele o tempo 

todo, confirmando não só a importância dessa nova atuação como também a 

construção de possibilidades para o aluno protagonizar mais diante do aprendizado 

e, por consequência, exercer sua autoria.  

  

3.3.2. As metodologias ativas na práxis da sala de aula 

Hoje, há praticamente um consenso de que a escola necessária ao século XXI 

é aquela em que o aluno exerça o protagonismo nas aulas, que seja capaz de, 

juntamente com seus pares, manipular conhecimentos a ponto de construir conexões 

a fim de resolver problemas de ordem prática (dia a dia da sala de aula) ou de ordem 

estrutural (na sociedade que, de alguma forma, o afeta). Mas, para isso, o aluno deve 

estar em um contexto que favoreça tais envolvimentos, contexto este que explore 

metodologias ativas. 

Segundo Valente (2018), as metodologias ativas são entendidas como práticas 

pedagógicas em que o aluno assume uma postura mais participativa, na qual ele 
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resolve problemas, desenvolve projetos e, com isso, cria oportunidades para a 

construção do conhecimento. Assim, as metodologias ativas constituem 

possibilidades pedagógicas que colocam o aluno como protagonista no processo de 

ensino e aprendizagem, pois o enxergam como real potencial de construção de 

conhecimento.  

Nas palavras de Masetto (2018),  

 

Quando os alunos percebem que as aulas lhes permitem estudar, discutir, e 
encontrar pistas e/ou encaminhamentos para problemas e questões 
presentes na sua vida e na vida dos demais indivíduos que constituem seu 
grupo social; quando encontram em seus estudos a realidade e sentem que 
podem sair da sala de aula e voltar àquela mesma realidade muito mais 
preparados, esse espaço torna-se extremamente significativo. (MASETTO, 
2018, p. 162) 

 

E para que seja vivenciado a partir de métodos que favoreçam tais práticas, o 

modelo tradicional de ensino é o principal foco de mudança. Se nas abordagens 

tradicionais, o professor era visto e entendido como fonte central de conhecimento em 

sala de aula, no modelo mais inovador, ele passa a ser considerado um aliado do 

conhecimento junto com o aluno, com o espaço, com as tecnologias e com outros 

muitos recursos que podem surgir dessa nova parceria. 

Masetto (2000) complementa que, para o aluno desempenhar esse novo papel, 

é preciso confiar nele, acreditar que ele é capaz de assumir responsabilidades pelo 

seu processo de aprendizagem junto com o professor. De acordo com o autor, o 

professor deve assumir que o aluno, apesar de sua idade, é capaz de retribuir atitudes 

adultas de respeito, de diálogo, de responsabilidade, de arcar com as consequências 

de seus atos, de profissionalismo quando tratado como tal.  

E as tecnologias? Que lugar ocupariam nesse contexto de aprendizagens 

múltiplas e desafiadoras? Os tópico a seguir tem a intenção de responder a essas 

perguntas. 

 

3.4. As tecnologias como processo evolutivo  

 

Diante de um cenário de crenças e de algumas especulações em torno da 

tecnologia, Damásio (2007) nos provoca, pontuando que “o processo de evolução de 

uma tecnologia é claramente um processo evolutivo e não um processo 
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revolucionário”, e, como tal, segue uma continuidade lógica de eventos que é 

determinada por uma combinação de fatores econômicos, sociais e culturais. 

Assim, a tecnologia está a serviço do homem, que a cria e a potencializa, e não 

o contrário. Mas essa mesma tecnologia, atuando na sociedade, também produz 

novos comportamentos e necessidades, pois essa relação de uso, efeito e 

necessidade se misturam e, aos poucos, gera novos contornos. 

 

O padrão histórico de evolução das tecnologias da Informação e da 
Comunicação pode ser representado como centralizado numa esfera – a 
esfera social –, na qual os elementos científicos, tecnológicos, culturais e 
econômicos se intersectam. O resultado desta intersecção é uma relação 
produtiva, em que cada nova expressão tecnológica depende da competência 
científica que lhe está subjacente e das necessidades culturais e econômicas 
que permite exprimir. (DAMÁSIO, 2007, p. 40) 

 

A tecnologia pode ser, portanto, entendida, segundo o autor, “como estando 

numa relação estrutural permanente com a ciência e com as condições econômicas e 

culturais existentes” (DAMÁSIO, 2007, p. 41). 

Por tecnologia, entende-se, segundo o autor, como a soma de um dispositivo, 

das suas aplicações, contextos sociais e arranjos sociais organizacionais que se 

constituem em seu entorno, ou seja, ela é parte integrante da sociedade, mas não o 

centro dela, nem mesmo de suas transformações. 

A ideia de colaboração (tecnologia, ciência e sociedade), complementa o autor, 

é importante para “a compreensão entre a tecnologia e o sujeito e enforma a nossa 

concepção da relação entre a tecnologia e a sociedade, sendo por isso essencial, 

nomeadamente ao nível educativo” (DAMÁSIO, 2007, p. 45). 

Por extensão, o uso que se faz da tecnologia é, por assim dizer, um “fenómeno 

participatório e colaborativo” que acarreta uma apropriação efetiva da tecnologia pelo 

sujeito (DAMÁSIO, 2007, p. 47). 

Kenski (2008) também afirma, em seus estudos, que as tecnologias não são a 

mola propulsora da revolução educacional, mas a maneira como ela é utilizada para 

a mediação entre professores, alunos e a informação. Segundo ela, o aluno, em uma 

abordagem cooperativa de ensino, mediada por tecnologias digitais, é capaz de 

desenvolver maior autonomia e maior grau de responsabilidade.  

Assim, a tecnologia torna-se um importante elo de conexão entre professor, 

aluno e aprendizado, viabilizando experiências maiores de aproximação e de 

construção/criação coletiva. 
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3.4.1. Tecnologia e educação 

O campo educacional, como espaço integrante de uma sociedade, experiencia 

na prática a presença da tecnologia, também, como influenciadora de práticas sociais, 

quando observa, por exemplo, que o aluno que chega à sala de aula traz consigo o 

hábito de acessar diversos canais e ferramentas que lhe permitem ter contato, mais 

imediato até, com esse conhecimento e ainda confrontar o professor que está a sua 

frente.  

Papert (1986) problematiza que colocar um computador (tecnologia) à 

disposição de um aluno sem um planejamento adequado que o torne parte essencial 

do processo educativo, não resolve o problema da educação, o que nos mantêm no 

mesmo lugar de antes: a educação ainda na fase de mera transmissão do 

conhecimento. 

Com isso, ele propõe que 

 

Dentre as inúmeras qualificações, espera-se que os seus beneficiários 
(beneficiários da tecnologia – explicitação nossa) sejam capazes de usar o 
conhecimento existente e se tornem pensadores ativos e críticos. Além disso, 
espera-se também que eles sejam capazes de conhecer seu potencial 
intelectual, e utilizá-lo no desenvolvimento de suas habilidades e aquisição 
de novos conhecimentos. (PAPERT, 1986, p. 9) 

 

Assim, a tecnologia deixa de ser um meio, segundo o autor, um recurso de 

transferir comunicação para ser ferramenta de transformação, em que o aluno, ao 

utilizá-la, pode “formalizar seus conhecimentos intuitivos”.  

Senna et al. (2018, p. 223) reforçam que não há caminho de volta para as 

tecnologias educacionais, ou seja, elas vieram para ficar, mas, de fato, só terão um 

papel ativo no processo de aprendizagem se o educador tiver um objetivo pedagógico 

e, com isso, escolher uma tecnologia que seja determinante para atingir o objetivo do 

que seria viável para o educador sem a tecnologia. E complementam que a tecnologia 

deve ser entendida como “meio e instrumento que deve empoderar o sujeito e ampliar 

as possibilidades de transformação e sentido que o processo de aprendizagem deve 

trazer” (SENNA et al., 2018, p. 223; grifo nosso).  

Assim, alunos e professores “tornam-se autores, coautores do material e do 

processo de ensino aprendizagem”, reforçando a ideia de Damásio de colaboração 

entre as partes e não de destaque de um e de passividade do outro, o que permite 
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que os envolvidos no processo educacional pensem em “formas novas e inovadoras 

de compreender e promover acesso à informação de forma mais abrangente e 

igualitária” (SENNA et al., 2018, p. 223). 

Segundo Papert (1986, p. 49-50), “o computador [aqui, lê-se também tecnologia 

– observação nossa] não é uma cultura em si mesmo, mas serve para promover 

diferentes perspectivas culturais e filosóficas”. O autor sugere, nesse contexto, que o 

educador, então, “deve atuar como um antropólogo”, como alguém que busca 

entender quais materiais existentes são importantes para o desenvolvimento do 

intelecto do aluno. 

Estamos hoje em um ponto da história da educação em que uma mudança 

radical é possível, e a possibilidade para que tal mudança ocorra está diretamente 

vinculada ao impacto do computador (PAPERT, 1986, p. 56). 

Nessa perspectiva, o uso das TDICs não deve estar voltado para facilitar o 

caminho do aprendizado, como foi e ainda é visto e praticado por muitos grupos de 

educação, mas pode e deve ser integrado às práticas educacionais como uma 

possibilidade para que alunos e professores encontrem juntos novos recursos que 

podem facilitar a mediação do processo de ensino e aprendizagem a fim de 

construírem conhecimento. 

 

Uma das características importantes do trabalho com o computador é que 
professor e aluno podem engajar-se numa verdadeira colaboração 
intelectual; juntos, podem tentar fazer com que o computador execute isto ou 
aquilo, e entender que ele realmente faz. Situações novas que nem o 
professor nem o aluno viram antes ocorrerem frequentemente e assim o 
professor não tem que fingir que não sabe. Compartilhar o problema e a 
experiência de resolvê-lo permite à criança aprender com um adulto, não 
“fazendo o que o professor diz”, mas “fazendo o que o professor faz”. 
(PAPERT, 1986, p. 143) 

 

Portanto, a tecnologia, talvez, seja o grande elo de interação entre professor-

aluno-conhecimento. Dessa forma, ela pode se tornar uma mola propulsora para 

também proporcionar situações de construção de autoria, sendo um meio de 

empoderamento para ambos os sujeitos, se bem aplicada no contexto da 

aprendizagem. 
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3.5. A autoria no espaço da sala de aula 

 

Segundo o Dicionário online de Português10, “autoria” se define como um 

substantivo feminino cujo significado é a “condição da pessoa que compõe ou é 

responsável pela criação de alguma coisa; estado de autor”. É nesse contexto de 

definição que Silva e Silva (2013) também conceituam a autoria no espaço da sala de 

aula, como sendo um currículo onde professor e aluno assumem suas vozes. Vozes 

estas que revelam a “oportunidade de se assumir enquanto seres críticos que podem 

escrever sua própria história, que perguntam, que investigam, que criam e recriam, 

que têm o direito de participar, o poder de decidir, de ingerir” (SILVA; SILVA, 2013, p. 

198).  

A autoria, em ambos os contextos, pressupõe papel de atuação dos sujeitos 

envolvidos, no caso: professor e aluno. Essa atuação pelos sujeitos (participação e 

construção) potencializa a expressão de suas vozes enquanto autores de um currículo 

escolar, atribuindo, segundo Almeida (2008), poder à medida que possibilita a esses 

sujeitos “criarem e recriarem sua própria história no mundo e com o mundo”, em favor 

da aprendizagem, o que Freire confirma quando enfatiza que “nas condições de 

verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 

construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 

sujeito do processo” (FREIRE, 2014, p. 28). 

Para se criar um ambiente de autoria, no espaço da sala de aula, um dos fatores 

mais significativos é, segundo Price (2010), a intenção por parte do professor para 

que isso aconteça e o respeito à privacidade dos alunos, ao que sentem e pensam a 

respeito do que é proposto. Para o autor, essa atuação favorece a confiança dos 

alunos para que sejam autênticos naquilo que expressam, seja em forma de palavras 

ou gestos. 

 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. [...] A autonomia, enquanto 
amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. [....] É neste sentido 
que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências 
respeitosas de liberdade. (FREIRE, 2014, p. 105) 

 

 
10 Dicionário online de Português. Definição da palavra “autoria”. <https://www.dicio.com.br/autoria/> 
Consultado em 16/07/2019. 
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Como complemento a essas definições, Possenti (2002) afirma que é 

impossível pensar na noção de autor (de um texto) sem considerar, de alguma forma, 

a noção de singularidade que, por sua vez, não escapa de uma aproximação – bem-

feita – com a questão do estilo. Mas o autor, ao elucidar melhor o conceito de autoria, 

nos apresenta uma complexidade maior, pois, para ele, escrever11 qualquer coisa não 

significa ser autor:  

 

[...] há indícios de autoria quando diversos recursos da língua são agenciados 
mais ou menos pessoalmente - o que poderia dar a entender que se trata de 
um saber pessoal posto a funcionar segundo um critério de gosto. Mas, 
simultaneamente, o apelo a tais recursos só produz efeitos de autoria quando 
agenciados a partir de condicionamentos históricos, pois só então fazem 
sentido. (POSSENTI, 2002, p. 121) 

 
Em dois periódicos, Possenti (2002 e 2013) discorre sobre o termo, defendendo 

a ideia de que, para que se configure autoria em um texto, é preciso que aquele que 

o escreveu já tenha escrito vários outros e, com isso, construído uma espécie de teia, 

de produção literária que o torna um autor, tudo isso, claro, considerando a qualidade 

do texto.  

Possenti (2002 e 2013) não acredita na autoria em situações isoladas, como 

algumas práticas de escrita em sala de aula, em que o aluno escreve o texto para 

cumprir uma atividade. Mas não descarta a possibilidade de que alguns “textos 

escolares podem revelar indícios de autoria”. 

 

Em uma palavra, para mim, aluno que faz boas redações é um (bom) aluno, 
não um autor. Até porque é só na escola que se escrevem redações. Alunos 
que escrevem textos com indícios de autoria frequentemente os escrevem à 
margem das atividades escolares e estabelecem, com professores ou outras 
pessoas, mesmo na escola, algum tipo de vínculo extraoficial. (POSSENTI, 
2013, p. 243) 

 

Diante dessa dicotomia, a definição que interessa ao trabalho aqui proposto é 

justamente a que confere autoria às situações de aprendizagem, em que o aluno 

assume sua voz, constrói e reconstrói o saber ao lado do professor que se coloca 

como coautor do processo. Ser autor, segundo Gardelli (2016), é se reconhecer 

protagonista, como a pessoa que desempenha ou ocupa o papel principal no 

acontecimento. “É aquele que como produtor-enunciador do discurso induz e permite 

 
11 Aqui, o autor se limita a definir autoria apenas para o processo de escrita, o que não é o objetivo 
desta pesquisa, uma vez que se considera as várias formas de expressão.  
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uma articulação entre aspectos sócio históricos que o cercam, a construção pessoal, 

a socialização e as estratégias organizadas do que dizer/escrever” (GARDELLI, 2016, 

p. 23). 

 

3.6. As conexões no aprendizado por meio de projetos 

 

Em seu capítulo “Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma 

emergente”, Behrens (2000) inicia fazendo uma análise sobre as recentes grandes 

mudanças ocorridas na sociedade em função da globalização e discorre sobre a 

educação nesse contexto. Para a autora, “educar nesse tempo de mundialização 

instiga refletir sobre o processo de globalização que tem passado a integrar os 

sistemas financeiros, econômicos, políticos e sociais das nações” (BEHRENS, 2000, 

p. 67). 

Com isso, o processo de mudança paradigmática atinge todas as instituições, 

inclusive, a educação e o ensino, nos diversos níveis. Para ela, o surgimento dessas 

mudanças exige da população uma aprendizagem constante. As pessoas precisam 

estar preparadas para aprender ao longo da vida, podendo intervir, adaptar-se e criar 

novos cenários.  

 

Daí que as transformações nos modos como circula o saber constituam uma 
das mais profundas mutações que uma sociedade possa sofrer. Por isso, é 
de modo disperso e fragmentado que o saber escapa dos lugares sagrados 
que antes o continham e legitimavam e das figuras sociais que o detinham e 
administravam. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 125-126) 

 

Nesse cenário de conexões diversas e saberes múltiplos, não cabe mais o 

ensino tradicional fragmentado, conservador e acrítico. Ocorre o inverso agora: “trata-

se de reconectar o conhecimento que foi fragmentado em partes, e reassumir o todo” 

(BEHRENS, 2000, p. 68). A sociedade exige cada vez mais cidadãos responsáveis, 

sensíveis e que busquem o sentido da vida, do destino humano e de uma sociedade 

justa e igualitária.  

Para isso, a produção do saber nas áreas do conhecimento, segundo Behrens 

(2000), demanda ações que levem o professor e o aluno a buscar processos de 

investigação e pesquisa. O grandioso acúmulo de informação em todos os domínios, 

com um real potencial de armazenamento, gera a necessidade de aprender a acessar 

essas informações. O acesso ao conhecimento e, em especial, à rede informatizada 
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desafia o docente a buscar nova metodologia para atender as atuais necessidades 

dessa sociedade interconectada.  

 

Em face da nova realidade, o professor deverá ultrapassar seu papel 
autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador, um 
pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo. O docente inovador precisa 
ser criativo, articulador e, principalmente, parceiro de seus alunos no 
processo de aprendizagem. (BEHRENS, 2000, p. 71)  

 

Nessa nova visão, o foco no ensino sai do professor em ensinar para reproduzir 

conhecimento e recai sobre o aprender, em especial, o “aprender a aprender”, abrindo 

caminhos coletivos de busca e investigação para a produção de conhecimento por 

parte do professor e do seu aluno. 

O aluno, por sua vez, precisa superar o papel de passividade, cristalizado ao 

longo de muitos anos num ritual de escutar, ler, decorar e repetir fielmente todos os 

ensinamentos do mestre, para tornar-se um ser criativo, crítico, pesquisador constante 

e atuante em prol da produção de conhecimento. 

 

3.6.1. A aprendizagem em parceria 

Seguindo o ritmo das novas demandas da sociedade, em que o conhecimento 

precisa ser compartilhado e a coletividade e/ou colaboração passam a ser as palavras 

de ordem, em parceria, professores e alunos precisam buscar um processo de auto-

organização para acessar as mais diversas informações disponíveis, analisar essas 

informações, refletir sobre elas e elaborar com autonomia o conhecimento. Behrens 

(2000) reforça ainda que “o volume de informações não permite abranger todos os 

conteúdos que caracterizam uma área do conhecimento. Portanto, professores e 

alunos precisam aprender a aprender como acessar a informação, onde buscá-la e o 

que fazer com ela”. 

Para Maçada e Tijiboy (1998 apud BEHRENS, 2000, p. 76), “faz-se necessário 

o desenvolvimento de novas habilidades [...], a capacidade de resolver problemas e 

os ‘e c’s’ – comunicação, colaboração e criatividade”.  

A formação que se espera, para dar conta dessas novas demandas de 

habilidades e competências, perpassa por formação em trabalho coletivo, discussão 

em grupo, espírito de entreajuda, cooperação, contribuição e parcerias. 

De acordo com Lorenzin et al. (2018), nessa perspectiva, ancorada nos 

princípios da construção ativa e nos conceitos da aprendizagem situada e respeitando 
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a relevância da interação social e do uso de ferramentas cognitivas, a aprendizagem 

baseada em projetos (project-based-learning – PBL) defende a construção do 

conhecimento a partir do engajamento dos alunos na solução de problemas reais e 

complexos. “O aluno aprende (melhor) quando torna significativa a informação ou os 

conhecimentos que apresentam na sala de aula” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 

31). 

E nessa esteira de uma aprendizagem em parceria, os projetos possibilitam, 

segundo Behrens (2000), a produção de conhecimento significativo. Os alunos que se 

envolvem nesses processos de parceria têm a chance de desenvolver competências, 

habilidades e aptidões várias que serão de grande valia por toda uma vida.  

 

É necessário destacar o fato de que as diferentes fases e atividades que se 
devam desenvolver num Projeto ajudam os alunos a serem conscientes de 
seu processo de aprendizagem e exige do professorado responder aos 
desafios que estabelece uma estruturação muito mais aberta e flexível dos 
conteúdos escolares. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 63-64) 

 

Para Perrenoud (1999 apud Behrens (2000), o desafio de aprendizagem por 

projetos propõe que estes envolvam situações-problema, com metodologias 

diferenciadas. Essas metodologias, por sua vez, podem favorecer a criticidade do 

aluno, tornando-o mais “reflexivo no processo de ‘aprender a aprender’, propiciando-

lhes situações de busca, de investigação, autonomia, espírito crítico vivência de 

parcerias, qualidades exigidas para os profissionais no século XXI” (BEHRENS, 2000, 

p. 128).  

Nesse contexto, a aprendizagem necessita ser significativa, desafiadora, 

problematizadora e instigante, a ponto de mover o aluno e o grupo a ir em busca de 

soluções possíveis que possam ser debatidas e realizadas à luz de referenciais 

teóricos/práticos. O processo de aprendizagem colaborativa, segundo Moraes (1997), 

precisa ter presente que a interação reconhece: 

 

Que sujeito e objeto são organismos vivos, ativos, abertos, em constante 
intercâmbio com o meio ambiente, mediante processos interativos 
indissociáveis e modificadores das relações sujeito-objeto e sujeito-sujeito, a 
partir dos quais um modifica o outro, e os sujeitos se modificam entre si. É 
uma proposta sociocultural, ao compreender que o “ser” se constrói na 
relação, que o conhecimento é produzido na interação com o mundo físico 
social, a partir do contato do indivíduo com sua realidade, com os outros, 
incluindo aqui sua dimensão social, dialógica, inerente à própria construção 
do pensamento. (MORAES, 1997 apud BEHRENS, 2000, p. 67-132) 
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Na aprendizagem colaborativa, a relação que se estabelece entre professor e 

aluno é de parceria solidária para enfrentar os mais diversos desafios que o mundo 

contemporâneo apresenta diariamente e exige deles uma aprendizagem que possa 

ser crítica e transformadora. 

No capítulo a seguir, apresentamos os dados coletados e analisados. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Neste capítulo, apresentamos os dados colhidos e produzidos nesta pesquisa 

para responder aos seguintes objetivos específicos: 

 Levantar o perfil dos alunos em relação a atividades em grupo, seu papel autoral 

nos trabalhos escolares, buscando identificar como interagem entre si e com as 

atividades propostas; 

 Narrar o caso de uma turma de 8º ano, ao longo da execução de um projeto 

integrado, proposto pela escola, a partir da observação atuante da professora, 

da leitura dos diários de bordo e do registro de fotos dos encontros ocorridos; 

 Identificar a ocorrência de autoria dos alunos durante a execução do projeto, 

relatando atitudes, posicionamento, participação e colaboração deles dentro dos 

respectivos grupos e diante da turma. 

É considerável apontar que a participação dos alunos no projeto em tela não 

foi opcional, uma vez que os encontros para o desenvolvimento das etapas se davam 

em horários de aulas regulares. Os alunos eram avisados dos encontros uma semana 

antes de eles acontecerem, e lembrados durante a semana a fim despertar 

expectativas e se preparar.  

Cabe também ressaltar que, embora ocorressem nos horários das aulas 

regulares, o projeto extrapolava o currículo prescrito das disciplinas envolvidas, devido 

a ser caracterizado como um projeto piloto ou experimental no ano de 2019. 

Não foram exploradas atividades extraclasse nem atividades que exigissem do 

aluno a execução de pesquisas em casa ou reunião com os colegas do grupo fora do 

horário dos encontros ou em outro espaço. Todo o projeto foi desenvolvido dentro do 

espaço físico da escola e nas aulas programadas para o desenvolvimento dele. 

 

4.1. A descrição do projeto 

 

Uma escola particular de São Paulo, o Colégio Visconde de Porto Seguro, 

desenvolve um projeto de cunho social no qual oferece vagas para alunos bolsistas 

cursarem a escola sem custos. Cabe ressaltar que o projeto em tela foi desenvolvido 
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em uma das unidades do referido colégio, destinada, especificamente a alunos 

bolsistas: a Escola da Comunidade – Vila Andrade. 

A instituição propôs ao grupo de professores do ensino fundamental II a 

execução de um projeto integrado que pudesse unir algumas áreas dos componentes 

curriculares a fim de desenvolverem o projeto junto aos alunos. Assim, foram reunidos 

os professores de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna – Inglês e 

Ciências para atuarem com as três turmas do 8º ano do ensino fundamental da Escola 

da Comunidade. Apesar de esses professores serem de disciplinas distintas, o projeto 

seguiu um mesmo planejamento para as turmas de 8º ano a ser construído em 

conjunto pelos docentes envolvidos. 

Conforme pontua Moran e seus colaboradores (2000), a prática pedagógica 

envolve o coletivo da escola e para além da própria escola: 

 

Portanto, não há prática pedagógica isolada em uma disciplina e sim uma 
ação docente com uma visão do todo, com a responsabilidade e a 
preocupação de provocar interações e relações dos alunos consigo mesmos, 
com seus semelhantes, com sua comunidade, com a sociedade e com o 
planeta. (p. 93)  

 

Para cada ano escolar, foi definido, pelo corpo diretivo da instituição, um eixo 

norteador para o desenvolvimento dos projetos dentro do tema mais amplo: 

“Derrubando barreiras e construindo pontes”, bem como a realização de um produto 

final. 

Para o 8º ano, série em que atuamos, ficou determinado a apresentação de um 

projeto com o eixo “Escolhas saudáveis” e que, ao final, os alunos deveriam 

apresentar seu produto, em formato audiovisual, como: documentário, vídeo de curta-

duração, vídeo-animação, etc. 

Como a instituição de ensino possui classes de alunos pagantes e de alunos 

beneficiados pela bolsa integral (projeto social), os professores do projeto social 

ficaram de participar das reuniões com os professores do currículo A12 (alunos 

pagantes) e, depois, se reunirem somente com os colegas do currículo C (projeto 

social) a fim de fazer adaptações no projeto à realidade de seus alunos.  

 

 
12 Currículo A e Currículo C – são nomes dados a dois dos três currículos pertencentes à instituição. A 
escola possui três currículos: Currículo A – destinado ao trabalho com os alunos pagantes; Currículo B 
– destinado aos alunos, cujos pais optam por um ensino bilíngue; e o C – destinado a atender aos 
alunos bolsistas moradores de comunidade. 
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[...] a prática pedagógica precisa ser problematizadora, levando em 
consideração o contexto dos ambientes culturais, raciais, históricos, de 
classe e de gênero. A proposição de uma ação pedagógica progressista vai 
além da produção do conhecimento para buscar a formação de cidadãos, 
homens e mulheres, éticos, humanos e solidários. (MORAN et al., 2000, p. 
91; grifo nosso) 

 

 O autor pontua a necessidade de se levar em consideração o contexto dos 

alunos e da escola, como ocorreu, no caso da Escola da Comunidade, na qual o 

projeto integrado foi ajustado em conformidade a seu público. 

 

4.2. O desenvolvimento13 

4.2.1. Primeiro encontro e abertura do projeto com os alunos do 

currículo C 

 Foram destinadas três aulas consecutivas (em uma mesma manhã) para a 

abertura do projeto com os alunos e, no 8º ano, os professores das disciplinas: Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa e Ciências assumiram a mediação da proposta. 

 Como eram três turmas de 8º ano, cada professor ficou responsável por uma 

turma, como ilustra o quadro a seguir: 

 

Quadro 5: Divisão das turmas por disciplina responsável 
Componente curricular Turma 

Língua Portuguesa 8A 

Ciências 8B 

Língua Inglesa 8C 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Os professores dessas três disciplinas também ficaram responsáveis por 

acompanhar as discussões (feitas pelos professores do currículo A) e pela montagem 

de todo o material a ser utilizado na condução do projeto com os alunos.  

A seguir, seguem as narrações e descrições dos encontros e a relação dos 

materiais utilizados.  

 

 
13 A narrativa foi escrita na 3ª pessoa do singular por se tratar de um projeto proposto para todas as 
turmas do 8º ano e a descrição que segue, apesar de se referir a um contexto único, ou seja, a 8A, tem 
relação com uma proposta mais abrangente.  
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1ª. aula do dia 11/abr. 

 Os alunos, previamente avisados desse momento, foram convidados a arrumar 

suas carteiras em semicírculos, virados para a lousa, como ilustra a imagem a seguir.  

Cabe ressaltar que, usualmente, as carteiras estão organizadas em fileiras: 

 

Figura 2: Alunos organizados em semicírculos na sala 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Essa alteração de configuração de carteiras escolares mostrou-se como um 

disparador para a motivação dos alunos. Identificou-se uma agitação entre eles, 

sorrisos por estarem diante de uma atividade diferente do usual. É relevante pontuar 

que, após essas atividades, a configuração da sala retornava ao original.  

Foi projetada à frente da sala uma apresentação com a pauta do encontro, o 

tema, o eixo, a distribuição das turmas pelos professores, bem como informações 

gerais sobre o projeto. A seguir, exibimos as telas apresentadas ao longo do primeiro 

encontro: 
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Figura 3: Telas projetadas para a apresentação do projeto aos alunos  
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

 A apresentação desse material fez parte de uma exposição dialogada, em que 

a professora ia lendo algumas informações contidas nas telas, realizando algumas 

provocações aos alunos, do tipo: “O que seria esse ‘Derrubar barreiras e construir 

pontes?’”; “Que relações podem ser estabelecidas entre a imagem e o tema?”. 

 A seguir apresentamos algumas das respostas coletadas:  

 

Aluno 1: Derrubar barreiras seria tirar as dificuldades do caminho... e 
construir pontes seria ligar dois lados. 

 



69 
 

 

Aluno 2: Quando se tira da reta as dificuldades, é possível aproximar, 
chegar do outro lado. 

 

Por meio das falas dos alunos, foi possível identificar o repertório da turma, que 

evidenciou ter compreendido a metáfora apresentada pela professora. Os alunos não 

fizeram muitos questionamentos, assistiram de forma mais passiva à apresentação e 

responderam ao que era proposto. 

Ainda na primeira aula, desenvolveu-se a primeira atividade de sensibilização 

em que os alunos deveriam fazer a leitura de imagens que permitissem duas leituras: 

uma no primeiro plano e outra no segundo plano.  

 

Sensibilização I – Essa atividade propunha vários olhares sobre um mesmo objeto, 

nesse caso, imagens como as seguintes: 

 

 

 

 
 

 

 
 

9  

Figura 4: Algumas das telas projetadas no primeiro encontro (sensibilização) 
Fonte: Colégio Visconde de Porto Seguro, 2019. 

  

A proposta da atividade era que o aluno percebesse que há formas de enxergar 

um mesmo objeto e que é preciso educar o olhar para identificar as opções possíveis. 

Num primeiro momento, como previsto, os alunos comentavam ter visto a 

imagem que aparece em primeiro plano. A partir das respostas, eles eram estimulados 
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a observar mais atentamente a imagem para ver se conseguiam “ver” outra figura. 

Assim que descobriam outra imagem, mostravam-se intrigados com uma imagem 

dentro da outra. 

Esse foi um momento interessante, pois alunos que nunca ou quase nunca 

participavam das aulas de Língua Portuguesa começaram a levantar as mãos para 

manifestar sua opinião, aquilo que estavam vendo. Nesse momento, alguns alunos 

começaram a manifestar interesse em participar da aula e articulavam suas respostas 

com a de outros colegas. 

De acordo com Menezes (2013), quando o aluno pode manusear o 

conhecimento livremente, opinar, reconceituar, julgar, validar, ele exercita a 

criatividade, tornando-a mais atraente para si e, consequentemente, passa a 

desenvolver sua autoria. 

Além disso, essa atividade também oportunizou uma aproximação maior entre 

a professora e alguns alunos, pois, ao se pronunciarem, davam pistas de que se 

sentiam valorizados, enxergados na sua individualidade, já que, além das expressões 

de satisfação, demonstravam empenho em contribuir com as discussões. Assim, a 

partir de então, eles permitiram uma aproximação maior com a professora, mesmo 

nas demais aulas, incluindo-se as de Língua Portuguesa, por exemplo. 

O primeiro encontro do projeto integrado já deu pistas da importância da escuta 

das vozes dos alunos, como pontua Freire (2014, p. 43): 

 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de 
um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto 
aparentemente insignificante valer como força formadora ou como 
contribuição à assunção do educando por si mesmo.  

 

 Esses alunos, em geral, não costumam manifestar suas dúvidas ou não 

demonstram inciativa em querer participar da aula, por exemplo. Esse cenário se 

revelou promissor, pois, logo de início, oportunizou que eles participassem ativamente 

das discussões propostas.  

 

2ª aula  

Os alunos foram organizados em grupos de cindo (sendo dois alunos de cada 

grupo escolhidos previamente pelos professores e os outros três escolhidos por eles).  
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Essa dinâmica de organização de grupos foi bem recebida, pois os alunos 

mostraram-se participantes, uma vez que, usualmente, as composições de grupo são 

sempre determinadas apenas pelo professor ou fica a cargo de escolhas entre eles, o 

que acaba gerando exclusões entre grupos. Nesse formato, houve um direcionamento 

do professor na tentativa de equilibrar as formações de grupo e houve a participação 

dos alunos que também podiam fazer escolhas. 

Em seus respectivos grupos, os alunos receberam um caderno (papel) onde 

deveriam anotar a pauta do encontro e as questões que norteariam a segunda 

sensibilização. 

 

Sensibilização II – Vídeo curta-metragem com duração de 8:35’, intitulado de Vida 

Maria 14 

 O vídeo foi exibido em sala de aula, com os alunos dispostos em semicírculo e 

virados para a lousa. Ao longo da projeção, os alunos mantiveram-se quietos, sem 

conversas, e produziram poucas vocalizações.  

 

Figura 5: Imagem do vídeo Vida Maria na internet 
Fonte: Blog Escrever para não enlouquecer.15 

 

 
14 Vida Maria é um projeto premiado no "3ª. PRÊMIO CEARÁ DE CINEMA E VÍDEO", realizado pelo 
governo do estado do Ceará. Produzido em computação gráfica 3D e finalizado em 35mm, o curta-
metragem mostra personagens e cenários modelados com texturas e cores pesquisadas e capturadas 
no sertão cearense, no Nordeste do Brasil, criando uma atmosfera realista e humanizada. Vencedor de 
mais de 50 prêmios em festivais de cinema nacionais e internacionais, é dirigido por Márcio Ramos e 
conta a história de Maria José, uma menina de 5 anos de idade que é levada a largar os estudos para 
trabalhar. Enquanto trabalha, ela cresce, casa, tem filhos, envelhece. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4>. Acesso em: dez. 2019. 
15 Disponível em: <http://epne-escreverparanaoenlouquecer.blogspot.com/2010/09/vida-maria-2006-
marcio-ramos.html>. Acesso em: 13 Jan. 2020. 
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 A seguir, alguns exemplos de manifestação dos alunos após assistirem ao 

vídeo: 

 

Aluno 1: Muito triste a história dessa menina que não pôde estudar pra ter 
que ajudar a família. 

 

Aluno 2: A menina não teve opção na vida, tinha que trabalhar pra ajudar a 
família.  

 

Segundo as falas dos alunos, eles não se identificaram com a ficção, viram-se 

numa situação diferente e mais privilegiada, pois podem frequentar a escola, apesar 

de algumas partes do contexto da história do vídeo se aproximarem de sua realidade: 

pobreza, pais analfabetos, poucas oportunidades. Talvez, a não identificação tenha 

se dado em função dos ambientes distintos: a história do vídeo se ambienta no sertão 

nordestino, com todas as suas características (geográficas e econômicas), enquanto 

o local onde os alunos moram corresponde a comunidades urbanas. 

Na terceira aula, após a exibição do vídeo, os alunos foram levados para a 

quadra de esportes da escola, organizados em círculos pequenos, e tiveram 15 min 

para refletir e conversar sobre o vídeo a partir das questões norteadoras apresentadas 

na Figura 6, a seguir:  

 

Figura 6: Tela com questões de análise do vídeo 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

 Em seguida, esses círculos pequenos de alunos se juntaram ao círculo maior 

da sala em que puderam, com a mediação dos professores, expor suas impressões 
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sobre o vídeo. A atividade demandava a interação e cooperação entre os integrantes 

do grupo, pois conforme aponta a autora Behrens (2000, p. 67-132) 

 

A aprendizagem baseada em projetos demanda um ensino que provoque 
ações colaborativas num paradigma emergente, instrumentalizado pela 
tecnologia inovadora. Esse processo desafiador implica contemplar a 
produção do conhecimento dos alunos e do próprio professor.  

 

Enquanto a professora circulava pelos grupos, observava como os alunos 

interagiam entre si: inicialmente, alguns dos grupos se limitavam a responder de forma 

direta às questões propostas. Diante dessa percepção, a professora foi lançando as 

questões para aqueles que se mostravam mais calados e pouco participativos. Aos 

poucos, outros alunos foram se manifestando e a interação dentro do grupo foi 

aumentando. 

Abaixo, destacam-se algumas colocações sobre as questões propostas (as 

falas que se seguem são transcrições das exposições orais dos alunos depois que 

eles haviam se reunido em grupos e discutido entre eles): 

 

Questão 1: Quais eram as possíveis escolhas que havia para as pessoas 
daquele lugar? 
Respostas coletadas: Não havia escolhas; A única coisa que podiam fazer 
era trabalhar, não tinha ali uma outra opção; A menina não tinha escolha, ela 
precisa trabalhar pra ajudar a família. 

 

Questão 2: A escolha que fizeram foi a melhor? 
Respostas coletadas: Já que não tinha outra coisa pra fazer, o melhor era 
ela trabalhar mesmo pra ajudar os pais; Eu também faria isso, ajudaria 
meus pais; Tá certo, ela tinha que ajudar a família, não tinha outra opção. 

 

Questão 3: Olhar para a realidade de vocês: quais são as opções que estão 
tendo na vida hoje para fazer novas escolhas? 
Respostas coletadas: A nossa situação é diferente, a gente pode estudar, 
vir pra escola; A gente tá tendo oportunidade de estudar numa boa 
escola, de mudar o nosso futuro a partir dos estudos. A gente tá tendo a 
chance de estudar pra escolher o que fazer no futuro, escolher nossa 
profissão. (grifo nosso) 

 

Como ilustram as falas, em momento algum, os alunos declararam sentir-se 

próximos da realidade da narrativa do vídeo, alegando que se consideravam 

privilegiados, pois podiam estudar. Também não conseguiram identificar se havia 

outra opção para a menina: ela poderia ir embora daquele lugar, tentar migrar para 

uma cidade mais próxima e buscar estudos e trabalho, como alguns fazem. Mas eles 
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não conseguiram visualizar essa hipótese, consideraram que a única coisa que lhe 

restava fazer era continuar ali naquele contexto, reproduzindo o que lhe foi imposto: 

trabalhar, ajudar a família, casar-se e ter muitos filhos como seus antepassados. 

Para o fechamento desse encontro, foi proposto aos alunos que identificassem 

palavras que traduzissem suas percepções e sentimentos em relação ao que foi 

apresentado e experenciado nesse dia, ilustrado pela Figura 7: 

 

Figura 7: Professora registrando na lousa as palavras ditas pelos alunos 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
 

 A professora auxiliar registrou as palavras na lousa e, em seguida, os alunos 

refletiram sobre o encontro, ainda em grupos. Palavras como: diferente, reflexão, 

escolha, conhecimento, decisões, realidade, experiência nova e dificuldades foram 

apresentadas pelos alunos, oralmente, como forma de traduzir suas experiências 

nesse primeiro encontro do projeto, e registradas pelo professor auxiliar na lousa, em 

forma de quadro de palavras. 

  



75 
 

 

Figura 8: Alunos em grupos e o quadro de palavras  
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Cabe destacar a relevância do papel mediador da professora-pesquisadora, 

que, a todo momento, buscou interagir com os alunos, provocá-los a participar e a 

trocar ideias.  

 

Num paradigma de ensino com pesquisa, “o professor torna-se dinâmico, 
articulador, mediador, crítico e criativo, provocando uma prática pedagógica 
que instiga o posicionamento, a autonomia, a tomada de decisão e a 
construção do conhecimento, atuando como parceiro experiente no processo 
educativo”. (BEHRENS, 1999, p. 91 apud MORAN, et al. 2000, p. 90) 

 

Assim, como explicita a autora, desde o primeiro encontro do projeto integrado, 

observou-se, também, uma atuação mais dinâmica, crítica e criativa. O papel de 

professora e de pesquisadora também foi sendo construído ao longo do projeto. 

 

4.2.2. Segundo encontro do projeto com os alunos do currículo C 

 Como no primeiro encontro, foram destinadas três aulas para esse encontro. 

 

1ª aula do dia 13/maio:  

 Os alunos foram organizados em Us concêntricos (um semicírculo dentro do 

outro) de modo que todos tivessem uma boa visualização da lousa e que todos 

pudessem se enxergar. Foram apresentadas telas, como explicitada pela Figura 9, a 

seguir, com a pauta do encontro e com a organização das aulas. 
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Figura 9: Tela com a pauta do encontro 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Pauta: retomada do primeiro encontro e vídeo Bunekas; Passos de um projeto de 

pesquisa e autoavaliação. 

Ainda nessa primeira aula, os alunos, de forma colaborativa, foram contribuindo 

com a professora a sintetizar e a resgatar os principais momentos do primeiro encontro 

a partir das fotos que foram projetadas. 

Os alunos, passado o efeito da novidade de apresentação do projeto no 

primeiro encontro, já não se mostravam tão empolgados nos primeiros momentos da 

aula, mas, quando se juntaram aos respectivos grupos, evidenciaram engajamento e 

envolvimento. 

 

Figura 10: Tela com as fotos do encontro anterior 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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A Figura 10 apresenta as imagens, incluindo fotos dos próprios alunos nas 

atividades, objetivando a aproximação dos alunos com a atividade de retomada do 

encontro anterior.  

Após a retomada do último encontro, os alunos foram provocados com algumas 

colocações feitas pela professora a partir dessas telas: 

 

Figura 11: Tela com provocações aos alunos  
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

As provocações nas telas tiveram a intenção de iniciar a inquietação nos 

alunos, pois todo projeto nasce de uma inquietação, de um incômodo. A ideia era 

começar a se inquietar com o tema “Escolhas saudáveis” e, a partir do vídeo, perceber 

algumas das etapas essenciais de um projeto: identificação de um incômodo, troca de 

ideias, mobilização de pessoas, organização das etapas e conclusão delas. 

 

Figura 12: Tela com textos que instiguem os alunos a pensarem sobre a ideia de 
projetar alguma coisa  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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 Em seguida, assistiram ao pequeno videodocumentário proposto sobre um 

projeto intitulado Bunekas, cuja ideia é fazer bonecas de pano para meninas de Guiné-

Bissau, na África. O projeto é tocado por uma brasileira que acabou reunindo vários 

voluntários que abraçaram a causa e integram a proposta. 

 

Figura 13: Imagem de abertura do documentário Bunekas na internet 
Fonte: Vídeo de Youtube.16 

 

 Antes da projeção, os alunos foram orientados a não conversar, a anotar 

dúvidas que pudessem surgir para que fossem esclarecidas após a exibição. O 

documentário foi assistido pelos alunos em silêncio. Eles estiveram atentos o tempo 

todo e não fizeram interrupções durante a exibição.  

 

2ª aula:  

Os alunos comentaram suas impressões sobre o projeto Bunekas, disseram 

admirar a ideia da psicóloga que, com toda boa vontade e amor, mobilizou tantas 

pessoas para uma causa tão nobre. Mostraram-se impressionados com o fato de além 

de serem feitas bonecas para as meninas brincarem, a psicóloga também tivera o 

cuidado de confeccionar e entregar calcinhas para as meninas, com a intenção de 

preservar seus corpos que, naquele contexto, se encontravam bastante vulneráveis.  

Eles também revelaram estar impressionados com o fato do envolvimento de 

tantas pessoas, como: profissionais de outras áreas, aposentados e pessoas que não 

possuíam nenhuma ocupação naquele momento; abraçarem a causa e ajudarem a 

 
16 Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=g-0Va_iqpGc16>. Acesso em: 6 jan. 2020. 
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levar o projeto adiante, ou seja, pessoas que se sensibilizaram com a causa levantada 

pela psicóloga e resolveram ajudar sem receber nada em troca.  

Manifestadas as primeiras impressões, os alunos foram orientados a se 

organizar com seus respectivos grupos e a seguirem as instruções propostas para 

essa etapa, conforme ilustra esta Figura 14: 

 

Figura 14: Primeiras orientações sobre a ideia a nortear o projeto dos alunos 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Cada grupo recebeu o caderno (diário de bordo), onde deveria registrar as 

atividades propostas para duas aulas, e um computador portátil, tipo Ipad17. 

As atividades consistiram em expressar ideias iniciais sobre um possível projeto 

que comporiam. Para isso, deveriam seguir as orientações que correspondiam a ler 

instruções, acessar o site da Agenda 203018 e escolher um Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) de interesse.  

Cada equipe deveria registrar as decisões tomadas a partir dos 

questionamentos feitos nas atividades. Os grupos foram orientados a distribuírem 

funções entre si de modo que todos participassem, e que procurassem se ouvir e dar 

vozes aos colegas. Notou-se interesse individual e envolvimento coletivo nessa 

atividade. 

 
17 Ipad – computador portátil criado pela empresa Apple. 
18 A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer 
a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, 
para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos 
e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no 
espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, 
agora e no futuro. Disponível em: <http://www.agenda2030.com.br/sobre/>. 
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Nessa etapa, a atuação da professora-pesquisadora e dos alunos ilustra o que 

Masetto (2000) nos apresentou em relação aos novos papéis desempenhados em 

sala de aula: aluno exercendo protagonismo e o professor sendo o mediador, o 

condutor desse protagonismo.  

De acordo com as dificuldades em entender alguns passos das atividades, os 

alunos chamavam a professora que, o tempo todo, circulava entre os alunos para 

orientar, escutar e ajudá-los.  

 

3ª aula:  

Os alunos deram sequência às atividades e, ao final da aula, foram convidados 

a avaliar o desempenho da equipe a partir de um pequeno questionário disponibilizado 

no ambiente virtual Moodle19. 

A seguir, seguem as questões respondidas pelos alunos no Moodle do colégio 

em análise sobre o desempenho da equipe no segundo encontro:  

 

Quadro 6: Questões de autoavaliação dos grupos nesse encontro e respostas de 
uma das equipes 

1- Qual foi seu envolvimento nas atividades do dia? 

 Resposta: Foi ótimo. 

2- Como foram feitas as decisões do grupo? 

Resposta: As decisões foram tomadas a partir de votações. 

3- O grupo chegou a uma decisão final? 

Resposta: Sim. 

4- Como serão os próximos passos? 

Resposta: Os próximos passos serão pesquisar melhor sobre o 

assunto e assim chegar a formas de resolver o problema da 

desigualdade.  

Fonte: Moodle do Colégio Visconde de Porto Seguro – Pasta da Disciplina de Língua Portuguesa dos 
8º. anos, 2019 (grifo nosso). 

 

As respostas dos alunos, apresentadas no Quadro 6, ilustram as declarações 

dos alunos quanto às participações no grupo do projeto integrado, bem como a forma 

 
19 Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, um software livre, de apoio à aprendizagem, que simula uma sala de aula, onde os alunos 
podem acessar ou veicular informações em diversas mídias, participar de debates, responder 
questionários e outras atividades. 
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de chegar ao consenso entre os integrantes, por meio de votações.  O sistema de 

votação foi a opção que os alunos lançaram mão naquela situação, mas, não estavam, 

ainda, voltados ao diálogo e ao consenso por meio de argumentações e debates. 

Todos os grupos apresentaram dificuldades para definir o tema do trabalho que 

deveria relacionar uma das metas da ODS ao tema “Escolhas saudáveis”. Também 

apresentaram dificuldades para construir uma questão norteadora. Sendo assim, para 

o encontro seguinte, ficou definido, como atividade inicial, o resgate dessas 

dificuldades a fim de trabalhá-las e dar continuidade ao desafio de desenhar a ideia 

de um projeto.  

 

Para uma proposta atender a uma visão holística, o professor precisa 
acreditar que seus alunos são capazes, que têm emoções, que são criativos, 
que são sensíveis, que são inventivos e que podem estabelecer relações 
dialógicas nas quais possam realizar um trabalho coletivo, participativo, 
criativo de transformador. (BEHRENS, 2000, p. 67-132) 

 

 Nesse segundo encontro do projeto integrado, destacou-se que a parceria entre 

professora-pesquisadora e os alunos foi sendo construída, redefinida. 

 

4.2.3. Terceiro encontro do projeto com os alunos do currículo C 

 

Primeira aula do dia 06/jun.:  

 Os alunos foram organizados nos semicírculos e convidados a ler a pauta do 

encontro e a fazer, juntamente com a professora, a retomada do último. Através de 

aula dialogada, a professora retomou momentos do segundo encontro, usando fotos 

e perguntas que levassem os alunos a se lembrarem das atividades realizadas. 
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Figura 15: Telas de abertura do terceiro encontro: retrospectiva do encontro anterior 
e organização das aulas  
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Figura 16: Slide contendo a pauta do encontro 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

A partir das duas fotos projetadas, conforme ilustram as figuras 15 e 16, das 

legendas e das provocações feitas pela professora, os alunos foram resgatando os 
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momentos vividos no encontro anterior. A professora fez perguntas sobre o vídeo 

Bunekas, sobre a questão norteadora de cada equipe e a escolha do ODS. Os alunos, 

individualmente e aleatoriamente, levantavam a mão, indicando a intenção de 

responder, de participar desse momento de retrospectiva. A professora, por sua vez, 

procurou atender a todos que manifestaram o interesse e fez elogios àqueles que 

contribuíram como forma de valorizar a participação e reconhecer a importância de 

cada um na construção da coletividade. 

Observou-se, nessa atividade, o respeito dos alunos pela fala do colega e uma 

variação entre os alunos para se posicionar. Geralmente, são os mesmos alunos que 

participam das aulas dialogadas. Nessa atividade, houve a participação de novos 

alunos.  

Segundo Almeida (2008), para contribuir com a construção da autoria, o 

professor se coloca como o parceiro dos alunos, respeitando-lhes o estilo de trabalho 

e exercendo junto a coautoria. Dessa forma, o aluno constrói o conhecimento por meio 

da exploração, da troca, da investigação. 

 

Segunda aula:  

Em seus devidos grupos, os estudantes deveriam: retomar, em seus cadernos 

de registro, a questão norteadora definida no encontro; ler as observações feitas pela 

professora e redefinir a questão problematizadora a partir dos seguintes eixos: 

“Escolhas saudáveis” – “Agenda 2030” – ODS20. Deveriam relacionar tudo isso ao 

contexto deles em relação à escola, ou seja, identificar, no espaço escolar, pontos 

possíveis de intervenções que pudessem ir ao encontro desses eixos. Para isso, 

receberam papel cartão e um bloco de notas com etiquetas adesivas coloridas para 

que realizassem um brainstorming21 (tempestade de ideias) e registrassem suas 

ideias nas etiquetas e, em grupo, definissem o projeto a ser desenvolvido. 

 
20 Os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis) são: 1 – Erradicação da pobreza; 2 – Fome 
zero e agricultura sustentável; 3 – Saúde e bem-estar; 4 – Educação de qualidade; 5 – Igualdade de 
gênero; 6 – Água potável e saneamento; 7 – Energia acessível e limpa; 8 – Trabalho decente e 
desenvolvimento econômico; 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; 10 – Redução das desigualdades; 
11 – Cidades e comunidades sustentáveis; 12 – Consumo e produção responsáveis; 13 – Ação contra 
a mudança global do clima; 14 – Vida na água; 15 – Vida terrestre; 16 – Paz, justiça e instituições 
eficazes; 17 – Parcerias e meio de implementação. Disponível em: 
<http://www.agenda2030.com.br/os_ods/> Acesso em: jan. 2020. 
21 O brainstorming, ou tempestade de ideias, é uma atividade desenvolvida para explorar a 
potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, em que as pessoas envolvidas podem expor 
suas ideias em relação a um determinado tema de forma livre, aberta. Essas ideias são registradas 
pela equipe e, posteriormente, analisadas, filtradas. 
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Assim, refletiram sobre o espaço escolar, sobre as questões enfrentadas por 

eles próprios e sobre as demandas para que buscassem a solução ou o 

encaminhamento das questões identificadas. 

A análise sobre o próprio contexto e realidade provocou a reflexão dos alunos 

para além do que identificavam como problemas individuais: passaram a refletir sobre 

as questões coletivas. Esse processo é descrito pela autora Behrens (2000, p. 67-

132), quando explicita o trabalho por projetos:  

 

A maneira de provocar o aluno para a construção do problema desencadeia 
um processo de valorizar e instigar o envolvimento dos alunos para buscar 
soluções com referências à problemática levantada. A fase inicial depende 
do convencimento do grupo, para que, de maneira participativa, atue num 
processo de busca de produção do conhecimento. (grifo nosso) 

 

 A Figura 17 ilustra o processo realizado pelos estudantes e seus grupos, com 

destaque para a organização e postura corporal dos alunos nas carteiras, indicando o 

envolvimento nas atividades.  

 

Figura 17: Alunos em grupos discutindo as ideias de seus projetos 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

 A Figura 18, a seguir, ilustra um dos grupos realizando a atividade de 

tempestade de ideias e registrando suas proposições. 
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Figura 18: Grupos definindo as ideias iniciais de seus projetos  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
 

Esse foi um momento de bastante discussão dentro dos grupos e de muita 

solicitação da professora.  

Os alunos tiveram algumas dificuldades para entender o que precisavam 

melhorar. Foi necessário que a professora, então, passasse por todos os grupos a fim 

de verificar os que ainda não haviam entendido e explicar. Foi preciso retomar que 

deveriam aproximar a questão norteadora da realidade de seu convívio coletivo, que, 

no caso, é a escola. Foi explicado que eles precisavam relacionar o ODS escolhido 

com algumas situações que percebiam na escola.  

Por exemplo: um grupo escolheu o ODS 3 – Saúde e bem-estar. Assim, 

deveriam identificar no espaço escolar situações que poderiam ser desenvolvidas 

para que esse objetivo fosse alcançado. O grupo, então, relacionou esse objetivo com 

as práticas de bullying e casos de depressão que entendiam se fazer presentes entre 

os colegas, com isso, houve a aproximação de conteúdos. Assim, ao fazer as 

relações, conseguiram identificar situações, que, ao sofrerem as intervenções 

propostas por eles, deixariam de ser um problema e tornariam a escola um espaço 

melhor de convivência entre todos aqueles que a ocupam. 

A atividade proposta buscou contribuir com a interação entre os alunos, não 

apenas na identificação do problema a ser resolvido, mas, também, com a construção 

da interação grupal: 

 

Para a transformação das informações em conhecimentos é preciso um 
trabalho processual de interação, reflexão, discussão, crítica e ponderações 
que são mais facilmente conduzidos, quando partilhado com outras pessoas. 
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As trocas entre colegas, os múltiplos posicionamentos diante das 
informações disponíveis, os debates e análises críticas auxiliam à 
compreensão e elaboração cognitiva do indivíduo e do grupo. As múltiplas 
interações e trocas comunicativas entre parceiros do ato de aprender 
possibilitam que estes conhecimentos sejam permanentemente 
reconstruídos e reelaborados. (KENSKI, 2008, p. 12) 

 

Quando circulava entre os grupos, a professora identificou a intensa 

participação e colaboração entre eles. Uns davam opiniões, outros avaliavam e 

propunham novas ideias. Os alunos dividiam as funções, considerando que 

dispunham de um certo tempo para dar conta do que foi solicitado.  

A autoria, segundo Menezes (2013, p. 63) é um meio que auxilia na construção 

de uma aprendizagem mais significativa para os alunos, pois tem as experimentações 

como base de sua realização, por meio do exercício da criação, da dúvida, do erro, 

da execução, da reelaboração.  

 

Terceira aula:  

Os grupos teriam 5 min. para apresentar suas ideias: problema identificado no 

ambiente escolar e possíveis soluções. Os demais grupos deveriam assistir às 

apresentações e retroalimentar (feedback) os que estavam apresentando, apontando 

possíveis dificuldades na execução do projeto e sugerir melhorias. Essas sugestões 

deveriam ser anotadas pelo grupo que estivesse se apresentando. 

Assim, “a postura colaborativa permite uma tomada de decisão em grupo, razão 

pela qual se torna importante que o professor discuta com o grupo as primeiras 

dificuldades e o projeto como um todo” (BEHRENS, 2000, p. 67-132). 

Essa atividade deveria ser feita em uma aula, o que se mostrou insuficiente. 

Alguns grupos tiveram que adiantar um pouco as falas, pois não daria tempo para os 

demais, uma vez que esse momento sofreu atraso para começar, pois alguns grupos 

ainda não haviam finalizado a etapa anterior. 

A troca entre os alunos, como havia sido planejada, ficou um pouco 

prejudicada. Uns grupos conseguiram expor o que haviam organizado e receber o 

feedback dos outros colegas e da professora. Já outros grupos não conseguiram ser 

avaliados pelos outros colegas, pois se mostravam cansados e porque o tempo não 

contribuiu. 

Apesar disso, todos conseguiram apresentar as ideias e entregar os cartazes 

confeccionados, mas não registraram as respostas das questões propostas no diário 
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de bordo. Para o encontro seguinte, foi solicitado que os alunos registrassem as ideias 

apresentadas em forma de respostas para que fosse construído o material teórico dos 

projetos. 

O terceiro encontro revelou a construção de conhecimentos dos alunos, além 

da evolução na interação entre os integrantes dos grupos, evidenciando as reflexões 

sobre o projeto a ser desenvolvido e também nos feedbacks aos demais grupos.  

 

4.2.4. Quarto encontro do projeto com os alunos do currículo C 

 

Primeira aula:  

Os alunos, já em seus grupos, foram orientados a retomar os tópicos discutidos 

no último encontro e a refiná-los com o auxílio da professora. 

Eles receberam fichas para preenchimento sobre o que precisariam rever sobre 

as ideias registradas nos cartazes no último encontro. Nas fichas, constavam os 

seguintes textos: 

 Tema: delimitar melhor o tema e verificar a sua proximidade com o contexto. 

 Problema: enxergar nesse tema o problema que os move a produzir ideias e 

transformá-lo em uma pergunta. 

 Objetivo: selecionar o que a equipe pretende com todo o trabalho que estão 

fazendo e que ainda demandará novos esforços. 

 Proposta de intervenção: levantar ideias de ações coerentes que possam ser 

tomadas por eles e pelo corpo diretivo da escola para atacar o problema, mudar 

hábitos e pensamentos entre as pessoas que convivem no espaço escolar. 

 Bibliografia: registrar os sites pesquisados, textos lidos e fontes de informação 

e inspiração para as ideias. 

Os alunos, após receberem as orientações, se dispuseram a redefinir melhor 

os temas das pesquisas, mas apresentaram, ainda, algumas dificuldades de 

entendimento de alguns dos tópicos. Foi necessário que a professora fornecesse 

orientação aos grupos, escutasse suas dúvidas e os ajudasse a fazer as delimitações.  

O professor como orientador ou mentor ganha relevância. O seu papel é ajudar 

os alunos a irem além de onde conseguiram ir sozinhos, motivando, questionando, 

orientando (BACICH; MORAN, 2018, p. 4). 
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Foi um momento exaustivo, pois a professora foi bastante requisitada. 

Entretanto, os alunos evidenciaram engajamento nos grupos, envolvimento, buscando 

resolver aquilo que levantaram como problema, o que foi indicado por inúmeras trocas 

entre alunos e a professora. Esse foi um momento de construção de vozes: momento 

em que eles decidiam o que fazer e traçavam alguns caminhos para isso. 

Segundo Silva e Silva (2013), Almeida (2008) e Freire (2014), a autoria 

começou a ser construída entre os alunos uma vez que a professora-pesquisadora e 

os alunos foram assumindo suas vozes, atuando enquanto seres envolvidos no 

processo de aprendizagem, conferindo-lhes a si próprios poder para criar e recriar o 

conhecimento manuseado. 

Esse encontro se concentrou em uma mesma dinâmica durante as três aulas.  

 

4.2.5. Quinto encontro do projeto com os alunos do currículo C 

 

Primeira e segunda aulas:  

 Despois de dois meses de distanciamento do último encontro, foi necessário 

fazer uma retomada do quarto encontro, lendo algumas informações que os alunos 

haviam organizado nele. 

 

Figura 19: Tela contendo as partes do projeto em tópicos 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

O objetivo ao apresentar os tópicos da figura acima (Figura 19) era retomar o 

que eles já haviam registrado no caderno de bordo: a estrutura do projeto. Sendo 

assim, a professora foi lendo os tópicos e as respostas dadas por uma equipe e 
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tecendo comentários a fim de resgatar as ideias que tomariam uma concretude maior 

nesse quinto encontro. Foram lidos o tema, o problema, os objetivos e a proposta de 

intervenção de uma equipe. 

Após esse momento, os alunos se sentaram em grupos, receberam seus 

cadernos de bordo e tiveram a função primeira de reler todo o registro realizado no 

último encontro e, a partir disso, decidir como iriam apresentar esse projeto por meio 

de um audiovisual. 

Foram apresentadas aos alunos algumas possibilidades de uso de diferentes 

formatos: documentário, simulação de um programa de TV, reportagem ou um vídeo  

(animação). Posteriormente, foi dito a eles que também poderiam sugerir alguma outra 

ideia, conforme demonstrado na Figura 20, a seguir: 

 

Figura 20: Tela contendo as opções de mídias a serem escolhidas por cada equipe 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

A princípio, alguns grupos relataram que fariam um documentário. Receberam, 

então, a orientação para pesquisar e assistir a alguns modelos de documentário na 

internet como inspiração para a montagem dos roteiros. 

Como o passar do tempo e da troca entre grupos, muitos acabaram decidindo 

por apresentar o trabalho no formato de um jornal televisivo. 

 

Terceira aula:  

Nesse momento, os grupos iniciaram a montagem do roteiro de gravação, 

preenchendo uma tabela que orientava a edição do vídeo e que seria usada como 

critério de avaliação do trabalho. 
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Ao circular pelos grupos, a professora identificava a euforia por parte dos 

alunos: ideias partiam de todos os lados e eles solicitavam para sair da sala e irem 

atrás de materiais para montar o cenário de gravação. A escola foi comunicada que 

os alunos, nesse dia, precisariam circular por ela para realizar a montagem do cenário 

e as gravações. 

A professora acompanhava alguns alunos na busca de materiais e de 

autorização para o uso de alguns espaços e materiais. 

Nesse período, os alunos começaram a se pronunciar espontaneamente, 

dizendo que estavam gostando muito de trabalhar nesse formato, que as aulas 

deveriam acontecer sempre nessa configuração, e que estavam “super empolgados”. 

É importante pontuar que a professora ficou bastante entusiasmada ao circular 

pela escola e encontrar vários grupos buscando materiais, se organizando para 

confeccionar os objetos a serem usados nos cenários de gravação, e dividindo-se em 

funções. Embora circulassem pela escola, não havia nenhuma indisciplina, pelo 

contrário, os alunos mostravam-se felizes quando encontravam a professora pelos 

corredores, trocavam ideias, trocavam abraços e beijos com ela e enfatizavam ser 

aquele o melhor dia de aula. 

Como produto dessa atividade, foram construídos microfones, cenários e 

gravações pela escola, como os apresentados nas figuras a seguir: 

 

Figura 21: Aluna exibindo o microfone confeccionado por ela e sua equipe  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Figura 22: Alunos ocupando uma sala da educação infantil para a gravação do 
vídeo 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
 

A escola estava viva, ativa, em movimento. 

Foi um dia cansativo, fisicamente, pois a professora circulava por toda a escola 

a fim de dar suporte e apoio aos grupos e resolver algum conflito. Entretanto, ao vê-

los colocando os projetos e ideias em prática, envolvidos e se sentindo responsáveis 

pelo que faziam, emergiu a reflexão de Pérez Gómez (2015, p. 111): 

 

É fundamental ressaltar a importância do envolvimento dos alunos no 
processo de aprendizagem: a aprendizagem deve ser vista como um 
processo ativo de indagação, investigação e intervenção. Qualquer aplicação 
do conhecimento é uma nova oportunidade para aprender e toda nova 
aprendizagem abre uma nova oportunidade de aplicação.  

 

Esse foi o dia mais longo de desenvolvimento do projeto. Nos outros encontros, 

foram dedicadas três aulas, ao contrário desse dia em que os alunos passaram a 

manhã toda (seis aulas) envolvidos com as atividades. 

Ao final das aulas, mostraram-se cansados, pois subiram e desceram escadas 

e realizaram muitas funções, mas não se ouviu em nenhum momento que não 
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estavam gostando, ou que se sentiam entediados ou mesmo frustrados. Suas 

expressões eram de satisfação, de empolgação e de intensa troca e colaboração. 

Um grupo, por exemplo, decidiu abordar a questão da “baixa autoestima” dos 

alunos na escola e, juntamente com a professora, teve a ideia de conversar com a 

orientadora educacional, como ilustrado na Figura 23. 

 

Figura 23: Grupo sendo recebido pela orientadora educacional da escola para ouvir 
a ideia sobre o projeto deles 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
 

A orientadora os recebeu, ouviu a demanda e ficou de ajudá-los, trazendo uma 

psicóloga para conversar com eles. Eles saíram da sala exclamando não acreditar 

que tinham conseguido atingir um dos objetivos do projeto de forma tão rápida e que 

estavam vendo “a coisa acontecer”.  

A professora que os acompanhou nesse encontro também relatou que nunca 

tinha se sentido tão feliz na escola como naquele dia. Que estava “emocionada” ao 

ver os alunos manifestando seus desejos e indo em busca de realizá-los. Foi um dia 

“incrivelmente lindo”, como disseram os alunos. 

A professora--pesquisadora, como os alunos, se envolveu com as atividades 

dos grupos, não apenas mediando, mas compartilhando a alegria e o afeto dos alunos 

ao serem “ouvidos”, a realizarem seus projetos e ao serem autores.  
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4.2.6. Sexto encontro: apresentação dos vídeos produzidos pelos alunos do 

currículo C 

 

Primeira e segunda aulas:  

Nesse dia, os alunos apresentaram seus vídeos para duas outras turmas da 

escola: um 9º ano e um 7º ano. 

Houve uma certa resistência por parte deles em apresentar os trabalhos 

concluídos para outras turmas, em função da manifestação de falta de 

espontaneidade de alguns dos grupos e de não ser uma prática corrente na escola: 

uma classe apresentar trabalhos para outra classe.  

Todos esses fatores contribuíram para palavras e gestos vindos dos alunos que 

demonstraram receio, medo. Mas, após algumas falas de incentivo da professora e 

de ela esclarecer a importância de apresentarem suas ideias para outros colegas, os 

grupos foram se acalmando e aceitando a ideia.  

Na hora programada, o 9º ano entrou na sala do 8º para assistir aos vídeos 

produzidos por eles. Foi um momento interessante, pois, da parte da turma que 

chegou pra apreciar os trabalhos, identificava-se um olhar de curiosidade e de respeito 

ao trabalho do outro e, ao final das exibições, olhar e gestos de admiração pelo o que 

os colegas do 8º ano haviam feito. Por parte dos alunos que apresentavam o trabalho, 

o medo e a insegurança foram sendo substituídos por tranquilidade e satisfação em 

perceberem que seus trabalhos estavam tendo reconhecimento por parte dos demais 

colegas.  

 

Figura 24: Grupo apresentando seu vídeo para a turma visitante  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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A Figura 24 ilustra o momento em que um dos grupos apresentava seu vídeo 

para uma de turma de 9º ano que demonstrava respeito e admiração pelo que foi 

apresentado. E assim as apresentações dos trabalhos ocorreram em duas aulas para 

duas séries distintas. Apesar de esse ser o ápice de todo o projeto, não foi, para a 

professora-pesquisadora o momento de maior significado. 

Os momentos de maior relevância identificados pela professora-pesquisadora 

foram aqueles que desenharam o processo, o caminho, todo o percurso do projeto, 

pois, nesses momentos de intensas trocas, foi possível observar alunos manifestando 

suas opiniões, discutindo ideias, negociando apontamentos, articulando o 

pensamento com outros colegas de equipe e com outras equipes. Foi evidente o 

envolvimento dos grupos com a proposta e a aproximação entre professor e alunos 

aumentou e se consolidou no curso da construção desse trabalho. 

A seguir, segue a transcrição de um depoimento dado por um dos grupos ao 

final do vídeo que fizeram para apresentar o trabalho22: 

 

C.: A gente gostou muito de fazer esse trabalho porque foi um lugar que a 
gente pode se envolver muito com as coisas que acontecem no dia a dia  
I.: A gente conseguiu se envolver com o grupo. Gostei bastante. 
T.: A gente meio que pegou o tema que a gente tinha escolhido, que era 
Desigualdade e trouxe para uma coisa que é mais da nossa realidade que 
é a má distribuição do lanche e com todo esse projeto da gente divulgar, 
fazendo esses cartazes e tudo mais... é.... acho que a gente acabou 
aprendendo junto com tudo isso que a gente quer passar pros alunos. 
C.: E... uma de nossas dificuldades foi que no nosso trabalho a gente vai... a 
gente fez sobre mídia... e a mídia a gente nunca fez nada parecido, com isso 
que a gente fez, então foi uma dificuldade muito grande pra gente.  
T.: Foi difícil, mas a gente conseguiu, a gente se esforçou bastante, 
mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrentou durante o 
percurso... a gente se esforçou e é isso.... não sei mais o que falar... 
C.: Thaaaaauuu! Amamos vocês, professores e diretores... e todo mundo 
dessa escola. (grifo nosso) 

 

Nesses depoimentos, os alunos evidenciam a satisfação em se envolver com 

o projeto e alguns dos aprendizados vivenciados, como: o envolvimento entre os 

integrantes da equipe e o envolvimento com a temática pesquisada, as relações entre 

teoria e realidade experenciada.  

 
22 Os alunos foram identificados por iniciais para não serem identificados. 
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Além disso, assim como em todo projeto ou trabalho em grupo, eles 

destacaram também algumas das dificuldades enfrentadas pela equipe, como a 

produção do vídeo, já que o grupo não havia feito nada parecido antes. 

Os alunos evidenciaram, em suas falas, afeto em relação ao conhecimento 

construído em conjunto, ao grupo, aos professores e a escola. Outro destaque 

evidenciado é a oportunidade de refletirem sobre a própria realidade, proporem 

soluções e conseguirem realizar o planejado.  

 

4.3. Os indicadores das categorias de análise identificadas na execução 

do projeto 

 

Do início ao final da execução do Projeto Integrado, foram usadas algumas 

categorias de análise a fim de atingir os objetivos propostos para esta pesquisa. 

Retomando essas categorias, segue a síntese da análise feita sobre o relato das 

aulas. 
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Quadro 7: Categorias de análise e seus respectivos indicadores. 
Categorias de análise Indicadores 

Atividades em grupo 

 Interação e troca de informações entre: colegas do 

próprio grupo, colegas de outros grupos e a 

professora. 

Papel autoral nos trabalhos 

escolares 

 Momentos direcionados à escuta do aluno; 

 Manifestação de opinião diante de uma situação ou 

problema; 

 Manifestação de escolhas e direcionamento do 

trabalho a partir dessas escolhas; 

 Liderança de grupo e/ou de etapas do projeto; 

 Percepção de ideias sendo concretizadas pela equipe. 

Outros componentes sócio 

emocionais ou não cognitivos 

 Percepção de importância diante da equipe e do 

professor; 

 Percepção de ser ouvido pelo professor e pelos 

colegas; 

 Atuação e liderança; 

 Atuação colaborativa para a conclusão das etapas do 

projeto; 

 Negociação de ideias dentro da equipe e com o 

professor condutor do projeto. 

Aprendizagem de conteúdos 

sobre os conteúdos do projeto. 

 Conhecimento das ideias que norteiam o projeto. 

 Relação de teorias com a prática vivenciada. 

Mudança de comportamento 

em relação à vida 

 Movimentos no próprio espaço escolar que indiquem 

relação com o que discutiram e desenvolveram; 

 Atitudes responsáveis e coerentes com as ideias do 

projeto entre colegas da classe e da escola; 

 Atitudes de respeito e colaboração em relação às 

ideias dos colegas e do professor; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.  
 

Em relação às atividades em grupo, toda a proposta com os alunos previa a 

organização neste formato: ao todo, sete grupos contendo cinco/seis alunos em cada. 

A interação e as trocas entre os integrantes de uma mesma equipe ocorriam quando 

os grupos realizavam as atividades. Os alunos dividam funções entre si, monitoravam 

um ao outro, e, quando não conseguiam resolver algum problema entre eles, 
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solicitavam a professora, que buscava esclarecer as dúvidas e sugerir algumas 

estratégias para a resolução de alguns impasses. A troca entre equipes também 

ocorreu em momentos em que a professora não conseguia, por ela mesma, dar conta 

de todas as demandas ao mesmo tempo. De forma autônoma, os alunos saíam de 

seus grupos e trocavam informações e ideias com grupos parceiros.  

O papel autoral pôde ser evidenciado nas etapas de construção do projeto: na 

abertura do projeto, por exemplo, em que a professora mediou as primeiras 

atividades, solicitando a participação dos alunos e abrindo o canal para a escuta de 

seus apontamentos; quando alguns alunos, diante dos desafios que o projeto 

suscitava, manifestavam opiniões a fim de resolverem os impasses e realizavam 

escolhas para dar continuidade e/ou direcionamento ao desenvolvimento das 

atividades; nas diversas tomadas de decisões e organização de etapas e funções 

dentro da equipe em que a liderança se desenhava; e quando os alunos  identificavam 

que suas ideias se transformavam em ações para o andamento dos trabalhos. 

Além disso, outros componentes socioemocionais ou não cognitivos 

fizeram também parte da vivência desses estudantes, seja entendendo sua 

importância diante da equipe e do professor, quando estes lhe abriam espaço de 

escuta e tomada de decisão a partir de suas colocações, seja na atuação 

colaborativa e na liderança, realizando pesquisas de informação na internet, 

sugerindo a mídia a ser adotada e as ideias para a conclusão de etapas. 

A aprendizagem de conteúdos ocorreu em várias etapas: conhecendo, por 

exemplo, as ideias que circundavam o projeto, no início da apresentação aos 

alunos; nas pesquisas feitas na internet e nas relações que os estudantes 

estabeleciam entre o que pesquisavam e o que vivenciavam na escola. 

Todos esses processos contribuíram para algumas mudanças de 

comportamento dos alunos adiante da vida: alguns passaram a perceber que o que 

se propunha no próprio trabalho poderia ser praticado antes mesmo de sua 

concretização, como a problemática da má distribuição do lanche. Eles perceberam 

que isso ocorria por um movimento produzido por eles mesmos em pegar seu lanche 

e o do colega sem considerar que o direito a ele deveria ser igual para todos.   

Ao refletir sobre esse tema, alguns alunos começaram a produzir ações para 

evitar esse tipo de situação, conversando com os colegas sobre a questão e propondo 

que o representante de sala fizesse a distribuição igualitária. Esses e outros 
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movimentos, como também o respeito à fala e à apresentação das ideias de outros 

grupos e à do professor, puderam ser percebidos ao longo das etapas do projeto. 

A seguir, segue o questionário aplicado aos alunos e a análise dos dados. 

 

4.4. O questionário – as vozes dos alunos  

 

Para identificar as vozes dos alunos sobre o projeto integrado, foi aplicado um 

questionário que pudesse captar suas opiniões e avaliações. 

O questionário aplicado foi impresso e entregue aos alunos para que o 

respondessem em sala de aula. Os alunos tiveram a opção de preencher o 

questionário individualmente ou dialogando com o colega ao lado, quando sentissem 

necessidade. A pesquisadora auxiliou no esclarecimento de dúvidas pontuais em 

relação a algumas perguntas. 

O questionário foi respondido por 34 alunos, dos 36 existentes na turma 8A, no 

dia 28 de novembro de 2019, após a apresentação dos vídeos. Nesse dia, dois alunos 

estavam ausentes, portanto, deixaram de responder ao questionário. 

Não foi solicitado que colocassem nome nas folhas a serem entregues, mas 

alguns o fizeram. De qualquer forma, optamos por caracterizar os alunos como 

Respondentes. 

Na primeira parte do questionário, buscamos analisar o perfil dos alunos em 

relação ao que fazem quando estão fora da escola e ao que pensam em relação ao 

futuro. 
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Tabela 2: Primeira parte do questionário aplicado aos alunos – perfil dos alunos fora 
da escola 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.  

 

QUESTÕES 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

O QUE VOCÊ 

GOSTA DE 

FAZER NAS 

HORAS 

VAGAS 

 

 

 

DORMIR 

21 

FICAR NA 

INTERNET 

27 

OUTROS (CITE): 

Jogar futebol: 7 

Assistir programas/séries: 3 

Ler: 2 

Ouvir música: 2 

Desenhar: 2 

Sair com amigos: 2 

Jogar tênis: 1 

Praticar esportes: 1 

Tocar instrumentos musicais: 1 

Dançar: 1 

Cozinhar: 1 

O QUE VOCÊ 

PENSA EM 

RELAÇÃO AO 

SEU FUTURO 

 

 

 

Fazer faculdade: 15  

Não soube responder: 8 

Alguma coisa pra ajudar a família ou a comunidade: 6 

Ter um futuro brilhante, mas não sabem como: 4 

Ser atleta: 3 

Ter um bom trabalho: 3 

Sair da casa dos pais (independência): 1 

Ser uma pessoa melhor: 1 

Não respondeu: 1  

O QUE VOCÊ 

FAZ QUANDO 

NÃO ESTÁ NA 

ESCOLA 

 

CURSOS 

EXTRAS 

 

17 

BRINCA 

 

 

1 

OUTROS (CITE): 

 

Pratica exercícios físicos: 5 

Dorme: 4 

Fica no celular: 4 

Trabalha com a mãe ou o pai: 3 

Nada: 1 

Sai com amigos: 2 

Assiste TV: 2 

Estuda: 2 
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Mais de 70% dos respondentes sinalizaram que, nas horas vagas, gostam de 

ficar na internet (27), e de dormir 62% (21), enquanto alguns sinalizaram também que 

gostam de jogar futebol 21% (sete) e/ou assistir a programas e séries na TV  9% (três). 

Quando questionados sobre o que pensam em relação ao futuro, a maioria 

descreveu ter interesse em “fazer uma faculdade” 44%(15), outros não souberam o 

que responder 24% (oito) e alguns manifestaram a vontade de “ter um futuro 

brilhante”, de “sucesso”, mas não sabiam como chegariam a ele 12% (quatro). 

Nessa parte do questionário, chama a atenção a descrição de 18% (seis) dos 

respondentes que manifestaram o desejo de “conquistarem melhorias para as suas 

vidas e poderem retornar às suas casas para retribuir aos pais ou à própria 

comunidade parte de suas conquistas”.  

Metade dos alunos, 50% (17), marcou que faz cursos extras quando não está 

na escola e apenas 3% (um) sinalizaram que brincam. Outros optaram por descrever 

algumas das atividades que praticam, como: praticar exercícios físicos 15% (cinco), 

dormir 12% (quatro) e ficar no celular, também 12% (quatro).  

A segunda parte do questionário diz respeito ao que os alunos consomem na 

internet, quanto tempo passam expostos a ela e quais recursos dispõem em suas 

casas: 

A maioria deles, 74% (25), apontou ter computador com acesso à internet como 

ilustra o gráfico a seguir:   
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Gráfico 1: Presença de computadores nas casas dos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Todos 100% (34) sinalizaram ter um smartphone com acesso à internet, 

portanto, todos possuem de alguma forma acesso à internet em casa.  

Em relação ao que fazem na internet, 41% dos pesquisados (27) marcaram que 

usam redes sociais, 31% (vinte) jogam e 28% (18) assistem a vídeos. É preciso 

considerar que os alunos podiam responder a mais de uma opção nessa questão. 

 

Gráfico 2: Atividades dos alunos na internet 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Esses dados sugerem a utilização mais passiva da internet, voltada a jogos, 

comunicação com colegas e assistir a vídeos.  

20; 31%

27; 41%

18; 28%

Atividades na Internet

JOGA REDES SOCIAIS ASSISTE VÍDEOS

25; 74%

9; 26%

Computadores com acesso à internet

Possui computadores com
acesso à internet

NÃO Possui computadores
com acesso à Internet
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A maior parte, 60% dos respondentes (25), sinalizou ter um canal no Youtube 

ou outra página pessoal contra 40% (17) que disseram não ter nem canal nem conta 

em rede social. Aqui, pareceu ocorrer um pequeno equívoco por parte dos 

respondentes, pois, muitos que sinalizaram não ter conta em rede social acabaram 

citando algumas redes sociais ao lado da coluna “não”, o que permitiu inferir que, de 

fato, por algum motivo, não ficou claro na hora da marcação a informação. 

Os dados, entretanto, revelam que a maior parte dos alunos possui alguma 

ação mais autoral na internet, como possuir um blog, canal no Youtube ou outra 

página pessoal, ou seja, de forma livre, exercitam a construção de autoria usando 

TDIC. 

 

Gráfico 3: Atividades de autoria nas redes sociais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 A maioria, 76% (26), sinalizou seguir algum influenciador digital ou canal do 

Youtube, mas poucos citaram quais eram. Dentre os influenciadores digitais que 

seguem, figuram: 

 Felipe Neto – youtuber brasileiro de muita popularidade, apresenta vídeos e 

comentários cômicos, memes e outras curiosidades relacionadas ao dia a dia; 

 Lorrayne Mavromatis – youtuber brasileira que mora no Caribe e compartilha sua 

vida com os seguidores, dá dicas de cuidados e beleza também; 

 Fred desimpedidos – canal do Youtube de entretenimento, futebol e humor; 

25; 60%

17; 40%

Atividades de autoria na rede

SIM NÃO
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 Vivih Rocha – possui canal no Youtube com bem poucos inscritos e fala sobre 

amor próprio; 

 Shawn Mendes – cantor, compositor e modelo canadense, posta versões cover 

de músicas; 

 Brendha Crizel – youtuber brasileira que aborda questões do universo 

adolescente, como: dicas de beleza, de música, de relacionamento, piercings, 

tatuagens; 

 Fatos desconhecidos – canal do Youtube sobre fatos e curiosidades. 

 Os temas de interesse dos alunos estão mais voltados a questões do universo 

jovem, como: entretenimento, música, sentimentos e curiosidades de interesse dos 

adolescentes. 

 Em relação ao tempo em que passam expostos ao uso da internet por dia, 44% 

(15) afirmaram passar de 5h a mais horas por dia diante de 47% (16) que afirmaram 

ficar de 1h-3h por dia acessando a internet. Apenas 9% (três) dos respondentes 

informaram passar menos de 1h por dia na internet: 

 

Gráfico 4: Tempo que os alunos passam expostos na internet 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 Quando perguntado se os responsáveis impõem alguma limitação no uso da 

internet, metade dos alunos, ou 52% (18), informou que “mais ou menos”, enquanto 

31% (11) sinalizaram que “sim” e apenas 17% (seis) disseram que os responsáveis 

não colocam nenhuma limitação ao uso que fazem da internet. 

3; 9%

16; 47%

15; 44%

Tempo de acesso à internet

MENOS DE 1 HORA/ DIA ENTRE 1 E 3 HORAS/DIA 5 OU MAIS HORAS POR DIA
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Gráfico 5: Limitação no uso da internet imposta pelos responsáveis 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

É possível inferir, segundo as respostas dos alunos, a pouca interferência no 

uso da internet pelos pais ou familiares.  

A terceira parte do questionário contempla questões relacionadas a atividades 

que possam sugerir indícios de autoria, como: se os estudantes reconhecem 

atividades em que eles se sentem ouvidos, conseguem manifestar opiniões e, se 

durante a execução do projeto, identificam-se como autores em algumas das etapas 

desenvolvidas, por exemplo. 

 

Gráfico 6: Terceira parte do questionário aplicado aos alunos: indícios de autoria 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

11; 31%

6; 17%

18; 52%

Restrições de acesso pelos pais

SIM NÃO MAIS OU MENOS

11; 32%

2; 6%

21; 62%

Durante as aulas (atividades, 
explicações), você se sente ouvido?

SIM NÃO MAIS OU MENOS
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A maioria dos alunos, 61% (21), sinalizou “mais ou menos” para se sentir ouvido 

durante as aulas convencionais diante de 32% (11) que consideram serem ouvidos. 

Apenas 6% (dois) marcaram não se sentirem ouvidos durante as explicações. 

Nota-se que o processo de produção de vozes entre os alunos ocorre, 

mesmo que parcialmente, segundo a percepção deles, durante as aulas em que o 

projeto não acontece, o que revela que a escola pode estar caminhando para um 

ensino mais voltado para o olhar sobre o aluno, para a sua escuta, para a valorização 

de sua participação nas atividades. 

Quando questionados sobre os espaços de expressão de opinião existentes na 

escola, os respondentes citaram o Cine debate23 47% (16), a Tertúlia Literária24 44% 

(15) e as Rodas de conversa25 35% (12) como atividades que mais propiciam aos 

alunos a manifestação de seus posicionamentos em relação a algum assunto ou obra 

literária, ou mesmo em relação às inúmeras questões que os cercam no dia a dia. 

 
Tabela 3: Espaços de expressão existentes na escola, segundo os alunos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 
23 Cine debate – atividade promovida pela escola em dois sábados por semestre em que os alunos vão 
à escola, por vontade própria, para assistirem a um filme e depois discutirem-no com o professor que 
estiver conduzindo a atividade. 
24 Tertúlia Literária – atividade ocorrida uma vez por semana na escola, após o horário das aulas, em 
que os alunos leem previamente um conto escolhido pelo monitor e debatem o texto sem tocar em 
questões técnicas literárias. Essa atividade também não é obrigatória. 
25 Rodas de conversa – atividade destinada a alunos do 9º. ano, mas, em 2019, começou a se estender 
para os 8ºs. Essas rodas são organizadas pela orientadora educacional que escolhe um tema 
pertinente ao universo dos alunos, como, por exemplo, sexualidade na adolescência, e organiza um 
momento para conversa de forma mais aberta, mais espontânea.  

 

QUESTÕES 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

QUAIS ESPAÇOS DE EXPRESSÃO 

DE OPINIÃO / PARTICIPAÇÃO OS 

ALUNOS TÊM NA ESCOLA 

Cine debate: 16 

Tertúlia: 15  

Roda de conversa: 12  

Debates: 9  

Aulas: 6  

Não respondeu: 4  

Representantes de turma: 1  

Não há espaço de expressão de opinião: 1 
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Retomando o que Abramowicz (2006) nos diz: a escola, hoje, está buscando 

ressignificar seu papel como construtora de currículo, ao propiciar espaços para 

professores e alunos terem suas vozes ouvidas, requisitadas a fim de favorecer sua 

própria autonomia. 

Alguns respondentes ainda sinalizaram os debates regrados, 26% (nove), 

ocorridos em algumas aulas de Língua Portuguesa, e as aulas convencionais 18% 

(seis) como espaços que permitem aos alunos manifestar suas opiniões. Essas foram 

as atividades de maior relevância apontadas por eles. 

A escola, aqui analisada, na visão dos alunos, vai ao encontro do conceito de 

um currículo mais conectado ao universo e às necessidades dos alunos, pois oferece 

atividades em que esses educandos podem imprimir suas vozes, suas visões de 

mundo sobre questões que o cercam. Dessa forma, a escola oferece oportunidades 

para que eles sejam autores de suas opiniões, além da possibilitar expressá-las, 

valorizando suas ideias e opiniões. 

Ainda nessa terceira parte do questionário, os respondentes foram perguntados 

sobre o que mais gostam na escola e se participam das atividades diferenciadas 

oferecidas: 
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Tabela 4: Atividades oferecidas pela escola e participação dos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Sobre o que mais gostam na escola, a maioria apontou as amizades 21% 

(sete), os professores 15% (cinco) e o mesmo número de estudantes disse gostar 

mais das aulas em geral 12% (quatro), do recreio 12% (quatro), das aulas de 

Educação Física 12%( quatro) e de comer, também 12%( quatro). Entre esses, 9% 

(três) informaram ser o momento da saída, ou seja, quando vão embora, e os demais 

apontaram outras questões, como: notas 3% (um), Aula de Ciências 3% (um), etc., 

mas foram números menos expressivos. 

 

QUESTÕES 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

VOCÊ PARTICIPA 

DAS TERTÚLIAS 

OU OUTRAS 

ATIVIDADES 

OFERECIDAS 

(COMO OS CINE 

DEBATES) 

SIM 

10 

NÃO 

13 

MAIS 

OU 

MENOS 

11 

NÃO RESPONDEU 

1 

 

O QUE VOCÊ 

MAIS GOSTA NA 

ESCOLA 

 

 

 

Minhas amizades: 7 

Professores: 5  

Aulas em geral: 4  

Recreio: 4 

Educação Física: 4 

Comer: 4 

Saída: 3  

Minhas notas: 1 

Aula de Ciências: 1  

Os espaços de expressão que a escola oferece: 1 

Aulas diferentes, que envolvem: 1 

O ensino: 1 

Rodas de conversa: 1,  

Aula de Artes e de Alemão: 1 

Camerata: 1 

Funcionários: 1  

Matemática: 1  

Atividades em grupo: 1   

Não respondeu: 4   
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O fato de os alunos apontarem amizades, professores e as aulas (em geral) 

como pontos fortes que se conectam com o afetivo deles reafirma a escola como um 

espaço, pelo menos em parte, de harmonia, de trocas e convivência saudável. Um 

espaço que propicia a interação e a troca de informações entre colegas e 

professores. 

Apesar de vários alunos terem mencionado a Tertúlia e o Cine debate como 

atividades que favorecem a expressão de opinião, a maioria afirmou não participar 

dessas atividades 38% (13); 32% (11) participam “mais ou menos”, ou seja, vão a 

alguns encontros e faltam a muitos outros ou foram apenas uma ou duas vezes, e 

apenas 29% (dez) disseram participar dessas atividades oferecidas. 

O posicionamento desses estudantes evidencia que as atividades de 

expressão oferecidas pela instituição de ensino são reconhecidas como importantes 

espaços de manifestação de ideias.  

Na análise da terceira parte do questionário, foram realizadas questões 

relativas ao projeto: 

Em relação ao projeto, a maior parte dos respondentes, 74% (25), afirmou ter 

se envolvido com a proposta, apenas 3% (um) marcaram não ter se sentido da mesma 

forma e 24% (oito) informaram ter se envolvido mais ou menos. 

 

Gráfico 7: Percepção dos alunos quanto ao envolvimento com o projeto 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

25; 71%
1; 3%

8; 23%

1; 3%

Você se sentiu envolvido com  a proposta?

SIM NÃO MAIS OU MENOS NÃO RESPONDEU
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A afirmação em relação ao envolvimento com o projeto confirma o que Moran 

(2018) nos define como metodologias ativas: estratégias de ensino centradas na 

participação ativa dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem.   

Assim, o trabalho por projetos mostra-se como uma das atividades de 

metodologias ativas que favorece o ensino a partir da experimentação, da interação 

e da troca entre pares e entre o professor.  

Diante do que consideraram aprender se envolvendo com o projeto, o trabalho 

em grupo foi o que a maioria dos respondentes, 65% (22), citou como aprendizado. 

Sete (21%) mencionaram conteúdo, quatro (12%) não responderam e dois (6%) 

disseram que a organização das etapas do projeto foi o que mais oportunizou 

aprendizado para eles. Os demais aprendizados citados pelos alunos tiveram apenas 

3% (uma) de representação para cada item. 

 

Tabela 5: Percepção do tipo de aprendizado oportunizado pelo projeto 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Segundo Almeida (2008), os estudantes constroem o conhecimento por meio 

da troca, da exploração e da comunicação também com seus pares.  

O trabalho em grupo exige negociação de ideias e papéis, exige escuta e 

tomada de decisão e respeito de cada um por si próprio e pelo outro. Os alunos, aqui 

analisados, reconheceram esses desafios para o aprendizado e valorizaram o 

trabalho em grupo enquanto conhecimento mais significativo do projeto. 

 

QUESTÕES 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

CITE O QUE VOCÊ 

APRENDEU COM 

ESSE PROJETO 

(CONTEÚDO, 

TRABALHO EM 

EQUIPE, 

ORGANIZAÇÃO DE 

ETAPAS) 

 

Trabalho em grupo: 22 

Conteúdo: 7 

Não respondeu: 4 

Organização de etapas: 2 

Liderança: 1 

Lidar melhor com as meninas: 1 

Ouvir e respeitar opiniões diferentes da minha: 1 

Achar solução precisa de pesquisa: 1 

Não soube responder: 1 
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Com isso, o trabalho também evidencia que os indicadores: interação e troca 

de informações entre colegas do próprio grupo, colegas de outros grupos e a 

professora estiveram presentes nas atividades e foram reconhecidos por eles como 

um aprendizado significativo. 

Perguntados sobre o momento ou a atividade em que o aluno se sentiu autor,  

as respostas foram variadas: 26% (nove) mencionaram quando sugeriram ideias e 

estas foram acatadas pela equipe – momentos direcionados à escuta dos alunos –, 

e também 26% (nove) citaram o momento de gravação dos vídeos, atuando ou 

dando ideias sobre como poderiam gravar – manifestação de opinião diante de uma 

situação ou problema, atuação e liderança, atuação colaborativa para a conclusão 

das etapas do projeto.  

Desses respondentes, 18% (seis) informaram que se sentiram autores quando 

escolheram o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que foi 

responsável por guiar todo do trabalho da equipe – manifestação de escolhas e 

direcionamento do trabalho a partir dessas escolhas e negociação de ideias dentro 

da equipe e com o professor condutor do projeto. 
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Tabela 6: Percepção de autoria pelos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Dessa forma, os apontamentos dos alunos confirmam o que Silva e Silva (2013) 

definem como autoria: a oportunidade dos sujeitos se assumirem como seres 

críticos que questionam, investigam, criam e recriam sua realidade, participam 

das decisões e ingerem sobre elas. 

A autoria, como parte fundamental deste estudo, pode ser identificada nas 

definições desses estudantes que demonstram ter experimentado o que Freire (2014) 

chama de pedagogia da autonomia, em que o sujeito experiencia situações 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Ao propor ideias, tomar decisões 

e fazer escolhas que definiram os rumos de suas pesquisas, esses alunos se 

reconheceram autores do processo de construção de conhecimento, ou seja, 

exerceram papel autoral no projeto. 

Apesar disso, alguns alunos 9% (três) disseram não se sentir autor em nenhum 

momento, ou porque não souberam identificar atitudes que se configuram como 

autoria ou porque de fato não a experimentaram. 

QUESTÕES  
SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS 

ALUNOS 

CITE UM 

MOMENTO, OU 

ATIVIDADE EM 

QUE VOCÊ SE 

SENTIU AUTOR 

(PÔDE 

MANIFESTAR 

SUA OPINIÃO, 

COMPARTILHOU 

ALGUMA IDEIA, 

CRIOU OU 

SUGERIU ALGO 

E SE SENTIU 

OUVIDO) 

Manifestou opinião 

Sugerindo ideias: 9  

Manifestação da opinião: 1 

Na escolha do ODS: 6  

Busca de informação na internet: 1 

  Organização geral do projeto: 1 

 

Desenvolveu a 

apresentação do projeto em 

diversas mídias 

Composição de paródia para o vídeo: 

1 

Momento de gravação: 9  

Confecção de cartazes: 2  

Organização do cenário para 

gravação: 1 

Apresentação Apresentação do projeto: 2  

Sem respostas 

Não soube responder: 11  

Não respondeu: 2  

Em nenhum momento: 3 
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Apenas 6% (dois) consideraram autoria ao confeccionar os cartazes que 

foram apresentados em um dos encontros do projeto, e também 6% (dois) disseram 

que a autoria ficou marcada no momento da apresentação do projeto para as outras 

turmas. As demais citações, como: busca de informação na internet, manifestação 

da opinião, composição de paródia para o trabalho, organização geral do projeto 

e do cenário para gravação, além do que não soube responder, tiveram apenas 3% 

(um) de representantes para cada. 

Todas essas colocações corroboram o que Gardelli (2016) pontuou sobre ser 

autor, ou seja, a autoria ocorre quando os sujeitos envolvidos no processo se 

reconhecem como protagonistas, como pessoas capazes de tomar decisões e 

que desempenham papel de destaque no acontecimento. 

Verifica-se, portanto, que as atividades proporcionaram momentos 

direcionados à escuta do aluno, manifestação de opinião diante de uma situação 

ou problema, além de manifestação de escolhas e direcionamento do trabalho a 

partir dessas escolhas. 

Um total de 38% (13) de alunos informaram que o conhecimento – o conteúdo 

– foi o que mais mudou na vida deles ao participar do projeto. Desses, 21% (sete) 

responderam que o trabalho em equipe foi o maior ganho em termos de 

conhecimento. 

 

Tabela 7: Conhecimentos adquiridos ao participar do projeto 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Esse posicionamento dos alunos, em afirmar que o conhecimento e o trabalho 

em equipe foram pontos fortes de aprendizado do projeto, reafirma o que Behrens 

 

QUESTÕES 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

O QUE VOCÊ ACHA 

QUE MUDOU EM 

SUA VIDA 

(CONHECIMENTO) 

DEPOIS DE 

PARTICIPAR DO 

PROJETO 

INTEGRADO 

Conhecimento (conteúdo): 13   

Trabalho em equipe: 7 

Não respondeu: 6  

Nada: 5  

Ouvir o próximo e respeitar a opinião do outro: 3 

Organização: 1 

Superar a timidez: 1  
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(2000) propôs sobre a produção do conhecimento significativo. Os alunos que se 

envolvem em atividades que oportunizam a parceria, a troca possuem mais chances 

de desenvolver competências e habilidades para os desafios deste novo século. 

Contrariamente a esses posicionamentos, 18% (seis) não responderam, ou 

seja, deixaram em branco, e 15% (cinco) informaram não terem aprendido nada, ou 

pelo menos não souberem reconhecer, identificar o aprendizado.  

Dos respondentes, 9% (três) apontaram que o melhor foi aprender a ouvir e a 

respeitar a opinião do outro dentro da equipe – atuação colaborativa para a 

conclusão das etapas do projeto. Apenas 3% (um) informaram a organização e a 

superação da timidez como o maior ganho por ter participado do projeto. 

Apesar de poucos terem sinalizado tais aprendizados, esses são, assim como 

os mais apontados acima, aprendizados que preparam o indivíduo não só para as 

questões pertinentes ao século como para os desafios da própria vida. 

Na autoavaliação, a maior parte, ou seja, 60% (19), definiu como “boa” a sua 

participação no projeto, enquanto 31% (dez) qualificaram como “mais ou menos” essa 

participação. Apenas 3% (um) definiram como “ruim”, e “não soube responder” ou “não 

respondeu” também tiveram apenas 3% (um) como representantes. 

 

Gráfico 8: Autoavaliação dos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

Portanto, segundo os próprios alunos, eles tiveram participação boa ou regular 

no Projeto Integrado. Dessa forma, suas respostas confirmam, de certa forma, que as 

19; 60%

1; 3%

10; 31%

1; 3% 1; 3%

Participação

BOA RUIM MAIS OU MENOS NÃO RESPONDEU
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atividades desenvolvidas no projeto estimularam a participação, o seu engajamento, 

a impressão de suas vozes, assim como seu protagonismo e, por consequência, a 

autoria, objetivo maior de análise nesta pesquisa.  

O capítulo, a seguir, trata das considerações finais a respeito de todo o estudo 

feito e aqui apresentado. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

 

O objetivo desta investigação foi identificar se havia indícios de 

desenvolvimento de autoria nos alunos ao longo da aplicação de um projeto, o Projeto 

Integrado, proposto por uma instituição particular de ensino do município de São 

Paulo. 

Como objetivos específicos, o estudo analisa: 

 O perfil dos alunos em relação a atividades em grupo, seu papel autoral nos 

trabalhos escolares, buscando identificar como interagem entre si e com as 

atividades propostas; 

 O caso de uma turma de 8º ano, ao longo da execução de um projeto integrado, 

proposto pela escola, a partir da observação atuante da professora, da leitura 

dos diários de bordo e do registro de fotos dos encontros ocorridos; 

 A ocorrência de autoria dos alunos durante a execução do projeto, relatando 

atitudes, posicionamento, participação e colaboração deles dentro dos 

respectivos grupos e diante da turma. 

Nesta observação, identificamos que os alunos mostram-se receptivos às 

novidades e aos projetos propostos pela instituição de ensino. Além de se revelarem 

participativos em relação ao que foi proposto, demonstraram engajamento e 

reconhecimento de aprendizado no que concerne a trabalhos em grupo. 

Quanto à questão problema desta investigação, que busca analisar se o 

trabalho por “projeto integrado”, implantado no currículo da escola, contribui para o 

desenvolvimento da autoria dos alunos, identificamos diversos momentos em que a 

autoria se construía entre os estudantes, seja manifestando uma opinião, realizando 

escolhas e tomando decisões (SILVA; SILVA, 2013), seja exercendo a autonomia, o 

protagonismo diante dos demais colegas e resolvendo questões pertinentes ao 

trabalho(FREIRE, 2014 e BEHRENS, 2000), ou mesmo adquirindo consciência do 

aprendizado desenvolvido por meio de projeto (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).  

Além disso, os alunos analisados também perceberam o quanto aprenderam 

em sua relação com o outro, as dificuldades e vantagens do trabalho em equipe 

(MORAES, 1997 e HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).  
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Identificamos também que o uso de TDIC, em etapas do projeto, assim como 

afirma Papert (1986), pode auxiliar os alunos a usar o conhecimento existente de 

forma ativa e crítica, de modo que fica, de certa forma, evidenciado pelo depoimento 

transcrito de um dos grupos no tópico 4.2.6 (Apresentação dos vídeos produzidos 

pelos alunos do currículo C). Assim, alguns estudantes, segundo eles, foram capazes 

de conhecer seu potencial diante do desafio de criar uma mídia com a qual não 

possuíam pleno domínio, desenvolvendo, portanto, habilidades e adquirindo novos 

conhecimentos. 

Nesse contexto de novos papéis de atuação entre professor e aluno, 

constatamos que a professora atuante desenvolveu o papel de mediação pedagógica 

ao orientar as atividades dos alunos nos grupos e facilitar a aprendizagem 

(MASETTO, 2000), ao colocar-se como parceira dos alunos e lhes incentivar na busca 

por soluções diante dos desafios vivenciados (ALMEIDA, 2008), ao interagir com os 

estudantes na construção de um todo significativo – a finalização do projeto – 

(THADEI, 2018), e ao procurar envolvê-los nas tarefas propostas, intervindo, quando 

necessário, na organização e na dinâmica, como suporte para desenvolver a 

autonomia desses participantes (BONALS, 2013 apud BACICH; MORAN, 2018, p. 

81). 

 Segundo Freire (2014, p. 66), “Como ser educador, se não desenvolvo em mim 

a indispensável amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao 

processo formador de que sou parte?”. A partir dessa afirmação, verificamos que essa 

abertura de sentimento na troca entre a professora e os alunos, durante todo o 

percurso (como aparece em alguns momentos do relato da prática, por exemplo), 

permitiu que se construísse entre os envolvidos uma relação de afeto, de confiança, 

uma relação amorosa. 

 Essa relação amorosa pode ser constatada, por exemplo, no trecho final do 

depoimento transcrito de um dos grupos: “Amamos vocês, professores e 

diretores... e todo mundo dessa escola” (4.2.6). Assim sendo, essa construção da 

afetividade, da relação de carinho e admiração entre as partes não havia sido prevista 

como questão importante neste trabalho, entretanto foi percebida e sentida como um 

fator significativo para a produção de conhecimento e, consequentemente, para 

potencialização de expressão das vozes dos sujeitos aqui analisados.  

 Com isso, a escola abriu espaço dentro de seu currículo, de aulas e disciplinas 

separadas e trabalhos individualizados, para inserir um projeto que faz desse mesmo 
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currículo, como nos desvela Abramowicz (2006), a realidade de uma práxis mais 

voltada para “as vozes dos principais atores sociais da escola, professores e alunos”, 

que passam a atuar juntos, de forma mais autônoma, na construção dos saberes, o 

que também defende Freire (2014). 

 Alunos, professores e demais funcionários da escola se envolveram nessa 

proposta de trabalho, seja cedendo salas para gravação dos vídeos (coordenação), 

seja disponibilizando materiais de artes para os alunos confeccionarem seus objetos 

de gravação (professora de artes e assistentes), seja alterando o horário regular das 

aulas (direção e coordenação), ou mesmo, recebendo os alunos em sala para 

contribuir com suas pesquisas (orientação educacional). Assim, todos da escola, até 

mesmo o pessoal da limpeza e segurança que deu todo o suporte aos professores e 

alunos nos momentos necessários, estiveram, de alguma forma, envolvidos. 

Novos cenários rascunham-se no horizonte dessa instituição de ensino que 

começa a priorizar a realização de projetos voltados para o trabalho com metodologias 

ativas, possibilitando, assim, que o aluno assuma uma postura mais participativa, 

resolvendo problemas no desenvolvimento de projetos e criando a oportunidade para 

a construção de novos conhecimentos (VALENTE, 2018). 

Assim, as novas pesquisas podem se dedicar a analisar as reais necessidades 

de aprendizagem dos jovens a fim de oferecer subsídios para que a prática em sala 

de aula seja cada vez mais coerente com os anseios dos estudantes e com a 

sociedade onde estão inseridos. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO: A formação de alunos autores em projeto integrado e o uso 
de TDIC: uma análise de prática com alunos de 8º. ano. 
Prezado(a) Sr(a) 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará se o trabalho 
por “projetos integrados” implantado no currículo da escola contribui com o 
desenvolvimento da autoria dos alunos. 
Você foi selecionado por ser aluno xx xxxxxxxxxxxx e aluno(a) da professora e 
pesquisadora deste estudo. A sua participação, neste estudo, consiste em participar, 
colaborativamente, das etapas de desenvolvimento de projeto integrado, produzir 
registros das atividades (diário de bordo) e/ou responder ao questionário anexo a este 
termo. A atividade acontece em encontros de 3 (três) aulas sequenciais, uma vez por 
mês. Trata-se de uma pesquisa narrativa, ou seja, o documento trará um relato da 
experiência dos alunos nesta produção, não havendo riscos. 
Sua participação é muito importante e voluntária e, consequentemente, não haverá 
pagamento por participar deste estudo. Em contrapartida, você também não terá 
qualquer custo. 
As informações obtidas neste estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo 
sobre a participação em todas as fases da pesquisa e quando da apresentação dos 
resultados em publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão 
sempre apresentados como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá 
se recusar a participar ou a responder algumas das questões a qualquer momento, 
não havendo prejuízo pessoal se esta for sua decisão. 
Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do 
pesquisador responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, após esse período, será 
destruído. 
Os resultados dessa pesquisa servirão para contribuir com sua formação no 
aprendizado escolarizado, além de favorecer sua participação em grupos escolares. 
Para todos os participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, 
serão observadas, aos termos da lei, a responsabilidade civil. 
Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço do 
pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento. 
 
Pesquisadora: Adelliane de Latorre Galhardo 
Rua: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fone: xxxxxxxxxxxxxxxx 
São Paulo, ___________ de ___________________________ de ___________ 
Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste 
estudo 
 
____________________________________ 



 
 

 

Nome do participante (em letra de forma) 
 
____________________________________ 
Assinatura do participante  
 
____________________________________ 
Nome do responsável legal (em letra de forma) 
 
____________________________________ 
Assinatura do responsável  
 
 
Eu, Adelliane de Latorre Galhardo, comprometo-me a cumprir todas as 
exigências e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço pela 
sua colaboração e confiança. 
 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do pesquisador. 
  



 
 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO A SER REALIZADO COM OS ALUNOS 

 

 

O que você gosta de fazer nas 

horas vagas 

 

 

 

DORMIR FICAR NA 

INTERNET 

OUTROS (CITE): 

O que você pensa em relação ao 

seu futuro 

 

 

 

  

 

 

 

O que você faz quando não está 

na escola 

 

CURSOS 

EXTRAS  

  

BRINCA OUTROS (CITE): 

 

 

 

Possui computadores com 

acesso à internet 

 

SIM NÃO   

Possui smartphone com acesso 

à internet 

 

  

 

 

 

O que mais você faz na internet 

JOGA REDES 

SOCIAIS  

ASSISTE VÍDEOS 

 

 

SIM NÃO CITE 



 
 

 

Possui blog, canal no youtube ou 

outra página pessoal  

Você segue algum influenciador 

digital, youtuber, por exemplo 

   

 

 

 

 

 

Quanto tempo, em média, você 

passa por dia na internet  

MENOS 

DE 1 

HORA/ 

DIA  

ENTRE 1 E 

3 

HORAS/DIA 

5 OU MAIS HORAS 

POR DIA 

 

 

Seus responsáveis impõem 

alguma limitação no uso da 

internet 

SIM  NÃO  MAIS OU MENOS 

Quanto às atividades 

escolares 

 

SIM NÃO MAIS OU MENOS 

Durante as aulas (atividades, 

explicações), você se sente 

ouvido? 

   

Quais espaços de expressão de 

opinião / participação os alunos 

têm na escola? 

 

 

 

 

 

 

Quais espaços de expressão de 

opinião você considera que a 

escola poderia ter? 

 

 

 

 

 

O que mais você gosta na escola  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Você participa das Tertúlias ou 

outras atividades oferecidas 

(como os cinedebates) 

SIM  NÃO  MAIS OU MENOS 

Em relação ao Projeto 

integrado 

 

SIM NÃO MAIS 

OU 

MENOS 

 

Durante a execução do projeto, 

você se sentiu envolvido com a 

proposta? 

 

   

Cite o que você aprendeu com 

esse projeto (conteúdo, trabalho 

em equipe, organização de 

etapas) 

 

 

 

 

 

Cite um momento, ou atividade 

em que você se sentiu autor 

(pôde manifestar sua opinião, 

compartilhou alguma ideia, criou 

ou sugeriu algo e se sentiu 

ouvido) 

 

 

 

 

 

Como foi a sua participação no 

projeto?  

BOA RUIM MAIS 

OU 

MENOS 

   


