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Projeto ZOO 
Local de realização: INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) – Rio de Janeiro 
Data: 2002/2003 
Objetivos: auxiliar crianças surdas do na aquisição de linguagem: LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais); português 
escrito; português oral. 
Estudantes: crianças de 5 a 7 anos em aulas individuais e em grupo. 
OE criado: história interativa no formato de aventura-solo em suporte digital, via um site HTML em intranet, e em 
suporte plástico, por meio de um flanelógrafo. 
Referencial teórico: Teoria da aprendizagem de Vygotsky e Bilinguismo (a partir do Plano Político Pedagógico do 
INES); relação entre interatividade e narrativa pode ser entendida fazendo-se uma analogia com os três níveis de 
abertura da obra de arte propostos por Júlio Plaza em seu artigo "Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção". 
(elaboração de Aventura-Solo com fins didáticos). 
 
Aventura-Solo: narrativa onde o leitor pode escolher dentre alternativas propostas para a trama, porém, já pré-
definidas pelo autor. Conforme lê a história, o leitor-jogador simultaneamente a joga, escolhendo opções para o 
desenrolar da mesma, mas sem poder criar opções. Normalmente, as passagens são numeradas. Por exemplo: 

22 

Você está fugindo dos bandidos quando chega a uma pinguela que não lhe parece muito confiável, dezenas 
de metros abaixo há um rio caudaloso. O penhasco é rochoso, ao redor há um mato alto. Você ouve os 
bandidos se aproximando. 

Se quiser tentar atravessar a pinguela, vá para 45 

Se quiser enfrentar os bandidos, vá para 7 
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Como vemos, o leitor jogador pode escolher opções diferentes para o desenrolar da história, mas não poderia criar 
opções, como, por exemplo, tentar se esconder dos bandidos no mato. 
 
Essa estrutura pode ser usada de forma potente para fins educacionais. No projeto com o INES uma história foi 
usada para ensinar LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), português escrito, datilologia e estimular a oralidade em 
crianças surdas. Na versão digital foram usadas programação em HTML e animações simples fornecidas pelo 
Instituto Nacional de Estudos de Surdez (INES). O projeto pode ser visto em: 
http://www.historias.interativas.nom.br/zoo/index.html  
 
RPG – Capitães da Areia Colégio Estadual Vicente Januzzi 
Local de realização: INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) – Rio de Janeiro 
Data: 2004/2008 
Objetivos: desenvolver habilidades de escrita e, por extensão, de leitura. 
Estudantes: 1º ano do Ensino Médio 
OE criado: história interativa no formato de RPG em suporte impresso para ser individualizado por cada grupo de 
jogadores. 
Referencial teórico: pedagogia da autonomia (Paulo Freire); pedagogia da autoria (Carmen Neves); educação 
flexível; TNI – Técnicas para Narrativas interativas (uso de RPG para fins didáticos) 
RPG: narrativa onde a ambientação trazida no livro de RPG é retrabalhada pelo "mestre" e jogadores em histórias 
criadas coletivamente num jogo interativo entre os participantes, a obra impressa e referências extratextuais. 
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O professor de português, João Baptista, apresentou a problemática de que os aprendizes do 1º ano do Ensino 
Médio (EM) estavam com habilidades de leitura e escrita muito abaixo do que deveriam. Ele queria uma atividade 
que os mobilizasse para a escrita, e consequentemente a leitura, a criatividade e melhorasse sua relação afetiva 
com a escola. 
O projeto envolveu usar aprendizes do 3º ano do Ensino Médio familiarizados com RPG como voluntários para que 
atuassem como narradores de uma história de RPG educacional para aprendizes do 1º ano do Ensino Médio. Após 
um grupo de capacitação, os oito aprendizes voluntários usaram um livro de RPG, com um enredo e personagens, 
em suporte impresso para narrar a história em seis sessões. Cada narrador, ou mestre, do 3º ano do EM era 
responsável por um grupo com aproximadamente seis aprendizes do 1º ano do EM. 
A história vivida era baseada no livro “Capitães da Areia” de Jorge Amado, que narra as aventuras de um grupo de 
meninos de rua na Salvador dos anos 1930. Esta obra foi escolhida por sua temática de aventura e romance, com 
boas chances de agradar aos adolescentes, e por ter várias situações de ação em grupo que facilitariam criar 
enredos a partir dela. 
Cada grupo recebeu o mesmo livro com imagens e texto, mas este era preso por colchetes. Ao longo das seis 
sessões, cada grupo podia adicionar aos seus livros voluntariamente produções e pesquisas que julgassem 
pertinentes ao que estavam vivenciando: fotos recolhidas da internet dos anos 1930; canções que julgassem ter 
relação com suas personagens ou as histórias vividas; fotos de pessoas que seriam parecidas com suas 
personagens; desenhos de próprio punho; poesias etc. Desse modo, os grupos começaram com livros iguais, mas 
cada grupo personalizou o seu com suas intervenções. 
Houve também uma produção textual obrigatória para nota demandada pelo professor João Baptista. Ao final do 
projeto, o professor colocou que a atividade teve aceitação por mais de 80% da turma e foi obtida uma produção 
escrita em muito maior quantidade e qualidade do que havia antes. 
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Esse projeto foi seguido por um de capacitação com os professores do Januzzi que obteve resultados interessantes 
e levou a pesquisas sobre material didático e situações didáticas não somente para estudantes como também para 
capacitação de professores. 
Referência: http://historias.interativas.nom.br/designdidatico/?page_id=65  
 
Oficina em curso de mestrado do CAED 
Local de realização: CAED (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação) UFJF – Juiz de Fora 
Data: 2014 
Objetivos: fazer com que os aprendizes construam conhecimentos sobre conteúdos e processos da arte 
contemporânea para que possam vislumbrar como aproveitá-los em seu trabalho. 
Estudantes: gestores escolares 
OE criado: história interativa no formato de Aventura-Solo em suporte impresso para leitura individual, seguida de 
dinâmica de projeto de trabalho. 
Referencial teórico: pedagogia da autonomia (Paulo Freire); aprendizagem significativa (Dave Ausubel); estética 
relacional e pós-produção (Nicolas Bourriadu); escultura social (Beuys); método CPO. 
 
Os objetivos de aprendizagem, os meios de vencer o desafio, foram então definidos como: 

• Conteúdo: apresentar o conceito de arte contemporânea, suas questões e processos artísticos; 
• Habilidade: desenhar um projeto. Os aprendizes devem sair da oficina com uma proposta de ação; 
• Atitude/Valor: devem se afastar do consumismo acrítico induzido pela mídia de massa para uma ação crítica e 

inovadora. 
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O público-alvo, os estudantes, foi apresentando como sendo composto: por gestores e professores de instituições 
educacionais da rede pública do ensino fundamental ao superior; pessoas curso superior, visto estarem fazendo 
mestrado; faixa etária variável de 24 anos em diante; brasileiros, angolanos e moçambicanos; conhecimentos pelo 
menos básicos de informática e ambientes educacionais online; não se pode esperar que tenham conhecimentos de 
teoria ou história da arte. 
 
A partir dessas informações, seguindo os princípios da aprendizagem significativa, foi feita uma análise conceitual 
para poder propor as situações didáticas e objetos educacionais para a oficina. 
 
Ausubel propõe que para que a aprendizagem significativa aconteça o aprendiz deve ser capaz de relacionar o 
conhecimento novo com o que ele já possui. Ele acrescenta que também é preciso que o aprendiz queira aprender, 
que esteja motivado para isso. Por isso, é preciso fazer uma análise conceitual do que será trabalhado na situação 
didática em relação ao que o aprendiz já conhece para que ele possa aprender de forma significativa identificando 
pré-requisitos, e se buscar meios de motivá-lo para que ele queira fazer esse aprendizado. 
 
Moreira aponta que Ausubel propõe estudar a possibilidade de construir pontes provisórias para facilitar que os 
aprendizes façam a relação entre o conhecimento novo e o que já possuem. Estudos tem mostrado que essas 
pontes são úteis quando os aprendizes já possuem o conhecimento necessário para apreender o novo, mas não 
estão conseguindo fazer a relação. Por exemplo, já conhecem o passado escravocrata do Brasil, mas não entendem 
como isso se relaciona com um possível viés autoritário de nossa sociedade ou o desprezo pelo trabalho braçal. 
Uma ponte que faça essa associação pode tornar a relação clara para eles. Contudo, pontes provisórias não são 
úteis se os aprendizes não tem o conhecimento anterior como aprendizagem significativa. Nesse caso, elas falham 
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gerando aprendizagens mecânicas. Um exemplo: se os estudantes não aprenderam bem aritmética eles apenas 
decoram as fórmulas de álgebra sem compreendê-las de fato, o que significa que não sabem aplicá-las em um 
contexto diferente do de uma prova e tendem a esquecê-las. 
 
Portanto, torna-se necessário para a oficina em questão encontrar uma ponte provisória entre o que os aprendizes já 
sabem e o que será apresentado e, preferencialmente, envolvendo uma questão que os motive a aprender, que 
mexa com seu emocional. 
 
A ponte provisória escolhida  mostra que a arte contemporânea tem questões que dialogam bem com as 
preocupações de professores com aprendizes que apresentam uma postura comodista que deseja tudo pronto 
“como na internet”, sem desenvolver um raciocínio crítico, preferindo informações fugazes e superficiais, em uma 
postura consumista passiva diante dos ditames da mídia de massa. Há um forte desejo dos educadores de buscar 
meios para que seus aprendizes desenvolvam competências de pesquisa, análise crítica, inovação e criatividade. 
Para que eles se mostrem no ambiente escolar a mesma energia que tem em sua vida social, na web ou fora dela, 
enfim que se engajem em seu aprendizado. 
 
Assim estabeleceu-se uma ponte entre o conhecimento anterior dos gestores escolares sobre o construtivismo 
pedagógico e o novo conhecimento novo sobre os processos da arte contemporânea motivando-os a aprender 
esses processos.  
A relação entre construtivismo e arte contemporânea está disponível em:  
 
Por fim, foram levantados os recursos disponibilizados para a oficina: 
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• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): com possibilidade de disponibilizar objetos de conteúdo em forma 
de textos e vídeos e objetos didáticos como fóruns, mensagens para dúvidas. 

• Ambiente Físico: sala com datashow e carteiras; materiais de desenho como cartolinas, lápis, canetas etc. 
• Tempo: 4 horas em aula presencial; AVA depois para tirar eventuais dúvidas 
• Turma: cerca de 30 estudantes. 

 
Diante do exposto, foi feita a seguinte proposta de situações didáticas para a aula presencial: SD1 (apresentação de 
conteúdo); SD2 (análise de caso); SD 3(exposição de conteúdo); SD4 (projeto) 
 
SD1: apresentação de Conteúdo 1 
Nesta situação foi apresentado um panorama da oficina e a ponte entre as questões de consumo passivo diante da 
mídia e as questões da arte contemporânea. O recurso foi datashow com exposição oral. 
 

Situação Didática 1 “Exposição do Conteúdo 1 

Exposição do 
Conteúdo 1 

OC Ponte provisória para questões da arte contemporânea 

OD Exposição de Conteúdo 

 
 
SD2: estudo de caso 
Nesta situação foi apresentado um estudo de caso dentro da proposta de caso problema. O estudo de caso foi 
apresentado sob a forma de uma aventura solo como a usada no projeto ZOO, que fez parte de uma apostila 
impressa distribuída para os aprendizes. A aventura solo tem como situação narrativa uma personagem professor/a 
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de artes usando três opções de processo artístico contemporâneo para resolver um problema de gestão escolar: 
pós-produção, estética relacional e escultura social. A partir de uma situação inicial, o leitor deve escolher um dentre 
três caminhos, fazendo mais escolhas ao longo do percurso narrativo. Dependendo do caminho escolhido na 
narrativa, o/a estudante termina com um processo artístico diferente. Este momento de leitura é individual. 
 

Situação Didática 2 “Estudo de Caso” 

Exposição do 
Conteúdo 1 

OC Processos artísticos: estética relacional; pós-produção; escultura social 

OD Aventura Solo 

 
SD 3: exposição do conteúdo 2 
Esta situação trouxe nova apresentação de conteúdo via datashow e apresentação oral. Dessa vez foram 
apresentados em maiores detalhes e com exemplos os conceitos dos processos artísticos “estética relacional”,  
“pós-produção” e “escultura social”. Dessa forma os aprendizes puderam relacioná-los com o que vivenciaram e 
compreender melhor suas potencialidades. Também foram apresentados os conceitos de aprendizagem significativa 
como proposta pedagógica e estratégia de planejamento didático. 

 
Situação Didática 3 “Exposição do Conteúdo 2 
Exposição do 
Conteúdo 2 

OC Processos artísticos: estética relacional; pós-produção; escultura social: detalhamento e exemplos 
Aprendizagem significativa 

OD Exposição de Conteúdo 
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SD4: projeto 
Nesta situação os aprendizes se organizaram em grupos de acordo com o processo artístico de seu interesse. O 
grupo debateu as possibilidades de aplicação do processo artístico em questão em sua situação de trabalho e fez os 
primeiros esboços de projeto. O professor estava a disposição para esclarecer dúvidas e os grupos podiam trocar 
ideias entre si. Eles também podiam consultar conteúdo na apostila e usá-la para registrar seus esboços. Esta SD 
corresponde a 1ª etapa de um projeto de trabalho: conceituação. Ao final da SD cada grupo deveria ter pelo menos 
um esboço de projeto. 
 Situação Didática 4 “Conceituação” 

 
Conceituação 

Conhecer o tema 

Levantar conhecimentos anteriores 

Levantar dúvidas sobre o assunto 

Preparar esboço 

 
Os aprendizes deverão continuar a elaboração do projeto fora do horário de sala de aula, apresentando uma 
proposta para uma aplicação de um processo artístico para uma questão de gestão. 
 
É interessante observar que o mesmo objeto físico, a apostila é usada como objeto educacional em duas SDs 
diferentes: ela é objeto didático na SD2 e objeto de conteúdo e didático na SD4. 
 
Do ponto de vista da Media Ecology a apostila se torna pelo contexto dois objetos de mídia diferentes pelo seu uso, 
ou seja, pela sua recepção. Na SD2 ocorre uma leitura solitária, individual, de cada aluno vivenciando sua aventura 
solo; na SD4 há leituras em grupo e debates a partir de textos na apostila e a mesma é usada para rascunhos. 
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Este projeto se propôs a trabalhar os objetivos de aprendizagem da oficina usando diferentes situações didáticas e 
suportes, inovando no processo utilizado e não tanto nas tecnologias empregadas. Após sua aplicação junto aos 
aprendizes serão verificadas necessidades de redesenhos e ajustes.  
 

DIFICULDADES PARA INOVAÇÃO 

José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, aponta que muitas vezes os cursos de capacitação de professores 
são extremamente teóricos e instrucionistas, falam de novas e empolgantes teorias, mas não mostram como aplicá-
las com os aprendizes e, pior ainda, mostram essas propostas inovadoras de forma extremamente conservadora. Os 
professores têm então grande dificuldade de ensinar de forma diferente daquela em que foram ensinados. 
 

Mas o que mais me chocou quando entrei foi perceber que era uma Faculdade de Educação e de Psicologia e que estudavam 

Vygotsky, uma visão construtivista, e que estudavam toda a psicogênese, tudo que era filosofia, pedagogia, sociologia da educação. 

Percebiam a desmontagem feita por Foucault, Bourdieu, da escola que temos. Compreendiam isso tudo, no domínio, no conceitual, e 

eu entrava nos espaços deles e era cadeirinha atrás de cadeirinha, aluno olhando a nuca da frente e o professor papagaiando aquilo 

que qualquer um deles poderia ler em um livro em casa, sem precisar ir à faculdade. Eu perguntava: Onde é que está a coerência? 

Nós temos uma universidade que é um monstro, e a universidade é a matriz. O modo como o professor aprende é o modo como o 

professor ensina. Se ele é formado escutando aula, ele vai dar aula.  (PACHECO, 2013a) 

 
A problemática que emperra a inovação nas escolas por vezes está com aprendizes que se mostram comodistas, 
preferindo o esquema de aulas prontas e provas de memorização das propostas instrucionistas, ou incapazes de 
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usar adequadamente os recursos da web para aprendizagem fazendo pesquisas que se mostram uma coletânea de 
informações superficiais mal relacionadas, quando não caem no plágio; outras vezes são os professores que se 
mostram resistentes por terem dificuldades em lidar com a nova tecnologia ou em perderem seu status de 
detentores únicos do conhecimento, ou então usam a tecnologia para adornar processos tradicionais instrucionistas, 
mas sem de fato inovar; por fim, a resistência também existe em instituições educacionais que impõe provas de 
memorização como sistema de avaliação, cerceando outras alternativas, ou  se veem presas a currículos 
ultrapassados com conteúdos inadequados. 
 
As dificuldades são muitas e sair de modelos pré-estabelecidos e motivar os aprendizes a criar não é fácil, mas cabe 
a nós decidir a forma como atuaremos como educadores e aceitar a responsabilidade por isso. 
 

A chave do dilema encontra-se na instauração de processos e práticas que nos permitem passar de uma cultura de 
consumo para uma cultura da atividade, da passividade diante do estoque disponível de signos para práticas de 
responsabilização. Cada indivíduo, e ainda mais cada artista, visto que circula entre os signos, deve se considerar 

responsável pelas formas e por seu funcionamento social. (BOURRIAUD, 2009b:108) 
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