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Resumo:
É comum à sala de aula a produção de textos com o fim de que os alunos desenvolvam
competências e habilidades inerentes à língua materna. No entanto, nem sempre essas
construções estão albergadas na aprendizagem significativa recorrendo muitas vezes a
métodos de memorização fadados ao insucesso. É nesse contexto, aliado ao advento
tecnológico, que a escola também se percebe impelida a inserir novas tecnologias no
ambiente escolar dada a relevância dos seus recursos para facilitar o processo de ensino
e aprendizagem. Este artigo incentiva a revisão de práticas tradicionais de ensino e discute
a possibilidade da Aprendizagem Baseada em Projetos potencializar a reflexão sobre
questões sociais contribuindo para o alargamento do repertório argumentativo a ser
explorado nas aulas de redação. Para isso, analisamos como o desenvolvimento
colaborativo de aplicativo mobile pelos alunos pode contribuir para a construção de um
processo autônomo.
Palavras-chave: Redação. Aprendizagem Baseada em Problemas. Metodologias ativas
de aprendizagem.
Abstract:
It is common for the classroom to produce texts in order for students to develop skills
inherent in the native language. However, these constructions are not always justified in
meaningful learning, often using methods of memorization doomed to failure. It is in this
context, combined with the technological advent, that the school also finds itself
compelled to insert new technologies in the school environment given the relevance of its
resources to facilitate the teaching and learning process. This article encourages the
revision of traditional teaching practices and discusses the possibility of Project-Based
Learning to increase reflection on social issues contributing for the expansion of the
argumentative framework to be explored on writing classes. For this, we analyze how the
collaborative development of mobile applications by students can contribute to the
construction of an autonomous process.
Keywords: Writing. Problem-Based Learning. Active learning methodologies.

1. Introdução
As práticas da leitura e da escrita experimentam modificações consoantes as
transformações da sociedade, no entanto, a essência da soberania de ambas perdura
inalterável. Sendo essas algumas das atividades que nos definem como seres humanos, são
também um exercício social que desdobra em uma gama inesgotável de conhecimentos.
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Todavia, não é de hoje que a educação brasileira vive uma crise no que diz respeito ao ensino
da leitura que, por sua vez, reflete também numa crise da escrita, sendo essas indissociáveis.
Diante desse cenário caótico, os métodos tradicionais também têm prevalecido no
processo de ensino da escrita do texto dissertativo-argumentativo. No Brasil, o Enem
representa o principal instrumento de avaliação em larga escala usado para seleção de
estudantes que desejam ingressar no ensino superior e ,por isso mesmo, as escolas integraram
uma cultura de moldar o ensino voltado para as técnicas necessárias para alcançar êxito na
prova. Nesse contexto, estão inclusas as técnicas para escrita do texto dissertativoargumentativo que comumente são treinadas sob a orientação de estrutura prototípica
descrita no guia do participante da referida prova.
Técnicas como parágrafos construídos por períodos curtos para não cometer desvios
com a norma padrão; a predileção pela ordem direta evitando desvios como os de
concordância, pontuação inadequada; conectivos que demonstram rebuscamento vocabular
e até mesmo citações versáteis são proliferadas por escolas e cursinhos consolidando a ideia
de uma estrutura fechada, na contramão da criatividade, da autonomia. Os textos produzidos
quase que de forma protocolar cumprem metas, mas não configuram a certeza de escritores
proficientes diante de complexidades maiores.
No entanto, diante de um público que corresponde à geração digital e se defronta com
uma gama veloz de informações todos os dias, compete a nós, professores, a busca por
maneiras de tirar proveito desse cenário de evolução tecnológica também em prol do
desenvolvimento linguístico. Atividades de aprendizagem que permitam a colaboração, a
interligação dos saberes e a troca de experiências podem apontar para formação de
debatedores e redatores eficientes.
Neste, pretendemos demonstrar como a Aprendizagem Baseada em Projetos
(doravante ABP) aliada à inserção da tecnologia na sala de aula pode criar um ambiente
propício para que se realize um processo de ensino aprendizagem de redação de forma
reflexiva, colaborativa, autônoma e emancipadora. Para isso, traremos algumas ponderações
sobre o ensino de redação nas salas de aulas brasileiras, elucidaremos do que se trata a
Aprendizagem Baseada em Problemas e refletiremos sobre como o celular, muitas vezes
considerado vilão na sala de aula, pode ser um aliado na construção do conhecimento.

2. Uma breve reflexão sobre o ensino de redação
É fazendo uso da linguagem que o indivíduo se comunica com seus pares, partilha
experiências e se confirma como ser humano. Sendo a linguagem verbal a forma de
comunicação mais utilizada pelos grupos sociais, ler e escrever são premissas para que
qualquer pessoa desenvolva um papel ativo socialmente. Desde a antiguidade, fica claro o
lugar significativo ocupado pela leitura e pela escrita, sendo essas dispositivos essenciais ao
funcionamento da sociedade. Logo, a leitura e a escrita representam importantes elementos
de transformação social que não podem ser negligenciados e a escola, por sua vez, não pode
se omitir do seu papel de provedora de estímulo a emancipação intelectual.
A escrita possui papel social e socializador , logo, a aquisição dessa deve acontecer por
meio da mediação abalizada, carregada da clareza do valor social intrínseco ao processo de
aprendizado de práticas que para além de escolares são efetivamente humanas, portanto,
sociais. Sendo assim, tratando-se de práticas inerentes ao contexto de vida dos indivíduos,
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não é de se estranhar números tão negativos quando, muitas vezes, na escola são amputadas
da realidade social. Geraldi aponta duas concepções de escrita
uma que determina que se escreve “para a escola”, pois o aluno produz uma
redação, para o professor ler e atribuir nota, sem demonstrar o seu ponto de vista e
outra denominada “na escola”, responsável pela produção de texto, na qual o aluno
atribui-lhe o seu ponto de vista, que pode contribuir na construção de novas
produções ou até mesmo no trabalho da reescrita . (1993, p. 95)

Escrever para escola é de fato uma estratégia repetida de geração em geração, mas
seria essa estratégia realmente frutífera? Atribuir sentido significativo a produção textual é
apresentar a dinâmica funcional que o texto tem na vida de cada um. Diferente da fala que é
natural, a leitura e a escrita precisam de intervenção para acontecer, o que não significa
atribuir mecanicismo exagerado a esta ou aquela. É consenso que só se aprende a ler, lendo
e só se aprende a escrever, escrevendo, diante disso, é preciso promover experiências
aprazíveis nas quais os alunos encontrem sentido.
Consoante Reinaldo (2004, p.97), faz parte da tradição escolar de avaliação de texto
tomar como fundamento apenas critérios gramaticais, ortográficos, sem a observação do
entorno, como o contexto de produção. Esse tipo de postura assinala uma prática que
enquanto prima pela capacidade do estudante desenvolver redações com correção
gramatical, coloca de lado o exercício da competência da produção de textos coesos e
coerentes. Ou seja, ao longo dos anos, o ensino de redação na sala de aula tem sido albergado
na busca incessante pela construção de estruturas que atendam aos manuais, a exemplo o do
Enem, critério esse indispensável, mas não o único a ser levado em conta. Esse tipo de
reducionismo faz com que mesmo alunos que dominem os conceitos e estruturas pertinentes
ao gênero não sejam capazes de aprofundar discussões sobre os temas, ou nem mesmo de
desenvolver a estrutura apreendida apenas enquanto forma preenchida por normas de cunho
estrutural, ortográfico e gramatical.
Na cartilha do participante do Enem 2019, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (doravante Inep) deixa claro o tipo de texto que será solicitado
pela prova, texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo e orienta ainda que o tema
abordado pode ser de ordem política, social, científica ou cultural. A partir desse trecho
podemos depreender que o conteúdo a ser abordado como tema de redação pede que o
aluno mobilize não apenas os conteúdos curriculares elencados ao longo dos anos de estudo,
mas também todo repertório de vivência social do estudante. Mais a frente a cartilha traz a
seguinte orientação:
Nessa redação, você deverá defender uma tese – uma opinião a respeito do tema
proposto –, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e
coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com
a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar
uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no
desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. (p.5, grifo do autor)

É inegável que há de fato um desconforto por parte dos alunos em construírem textos
de forma mecânica e muitas vezes tendo como retorno apenas correções sem mais
explicações. Do outro lado, o desânimo dos professores que dificilmente são surpreendidos
parece paradoxalmente contribuir para que os métodos tradicionais continuem a ser
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cristalizados na sala de aula. No entanto, faz-se necessário refletir sobre o que mais parece
um ciclo vicioso de práticas falidas para de fato atender às necessidades de elaboração e
organização de ideias que é muito mais complexo que a simples memorização de estruturas e
etapas. Quando o manual aponta que a tese deve ser “apoiada em argumentos consistentes,
estruturados com coerência e coesão”, ou ainda quando o Enem solicita a elaboração de “uma
proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do
texto”, encontramos clara a necessidade de trabalhar quesitos que dizem respeito ao
incentivo à pesquisa, à reflexão, uma vez que só ao buscar o esgotamento de um tema o aluno
será capaz de sentir-se seguro e consequentemente articulará com mais clareza e concisão as
suas ideias. Por conseguinte, trabalhar a disciplina de redação não diz respeito apenas a
estudar a estrutura, conectivos e demais tópicos comumente abordado nas salas de aulas,
mas a trabalhar a autonomia intelectual do estudante.
De acordo com o Inep, as notas médias do Enem 2019 caíram em todas as áreas
objetivas, se comparadas à edição anterior. Em redação, a nota média foi de 592,9. O número
de candidatos com nota 1 mil caiu de 55 para 53 em relação a 2018. O número de redações
nota zero aumentou de 112.559 para 143.736. Em expressivos 56 mil casos, o motivo da nota
zero foi porque o participante entregou a prova em branco.
Mesmo levando em consideração que a extensão da prova representa um considerável
índice de reclamação entre os participantes, é possível que um número tão expressivo de
provas em branco não esteja 100% relacionado à questão tempo. A redação do Enem 2019
teve como tema a "Democratização do acesso ao cinema no Brasil". Após a prova, professores
de diversos locais do Brasil comentaram sobre a surpresa em relação ao tema. Essa tentativa
anual que circunda professores e alunos de acertar o tema que será proposto pelo Enem pode
configurar um novo problema no processo de ensino aprendizagem, uma vez que os alunos
estão mais preocupados em memorizar informações sobre os “prováveis temas” se expondo
ao provável bloqueio diante de temas desconhecidos.
Percebemos, ao elencar as competências gerais a serem desenvolvidas a Base Nacional
Comum Curricular (doravante BNCC), a necessidade de que elementos sociais, cognitivos e
pessoais sejam contemplados na sala de aula. Independente do componente curricular a ideia
é fazer a articulação da sua aprendizagem a outras habilidades relacionadas as mais variadas
áreas do conhecimento. O documento normativo, decerto, passará por mais revisões ao longo
dos anos. No entanto, para que haja um verdadeiro impacto nos novos resultados é preciso
também observar a (re)elaboração dos currículos assim como a (re)elaboração do próprio
Projeto Político-Pedagógico das escolas. Em consonância com a BNCC, a proposta deste
trabalho é exercitar as mais diversas competências e aprender a dialogar com os problemas
compreendendo-os por meio de questões, de maneira ativa, pensando e agindo enquanto
sujeito histórico, logo, o foco não é determinado tema, mas a relação estabelecida com
qualquer tema prezando a priorização do desenvolvimento de competências e não o
desenvolvimento de um conteúdo específico.

2. Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
Silberman (1996) modificou o provérbio chinês que diz: “O que eu ouço, eu esqueço;
o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, eu compreendo.” para facilitar o entendimento de
métodos ativos de aprendizagem reconfigurando-o da seguinte maneira: O que eu ouço, eu
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esqueço; O que eu ouço e vejo, eu me lembro; O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu
começo a compreender; O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo
conhecimento e habilidade; O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria.
A adaptação de Silberman (1996), resume os princípios das metodologias ativas de
aprendizagem que, segundo a concepção de Pecotche (2011), traz como diferença
fundamental a atitude ativa da inteligência em contraposição à atitude passiva comumente
relacionada aos métodos tradicionais de ensino. Esse tipo de experiência que permite aos
alunos uma maior autonomia no processo de construção do conhecimento faz com que os
estudantes se sintam mais confiantes e valorem o conhecimento diante das relações práticas
interferindo diretamente nas produções orais e escritas dentro e fora da escola.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.24), abordam “que
os conhecimentos são elaborados, sempre, por formas de linguagem, sendo fruto de ações
intersubjetivas, geradas em atividades coletivas, pelas quais as ações dos sujeitos são
reguladas por outros sujeitos.” Esse tipo de abordagem deixa clara a importância do caráter
coletivo no processo de ensino e aprendizagem. Na ABP, o papel do professor é atuar como
mediador, colaborando de forma pontual conforme surjam as necessidades dos alunos.
Diferente do que se espera de uma aula expositiva, nessa metodologia, o professor não expõe
todo o conteúdo para que os alunos iniciem o trabalho, os estudantes que têm que buscar
iniciar os trabalhos de pesquisa para alcançar os propósitos de aprendizado propostos. A
grande questão é possibilitar a interação do estudante com a sua realidade e os demais para
que possa entender as causas e impactos de determinado problema e assim sugerir modos de
prevenir ou solucionar o desafio.
A ABP é voltada para a construção de conhecimento por intermédio de um trabalho
cujo propósito é atender a uma indagação, a um desafio ou a um problema. Logo, o estímulo
da imaginação dos alunos é fundamental para que haja motivação e o produto final seja
satisfatório. E, para isso, é preciso partir de um problema desafiador.
Podemos sistematizar as etapas da ABP da seguinte maneira, conforme Araújo (2011):
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Figura 1 – Etapas de aplicação da ABP
Fonte: ARAÚJO (2011)

É importante observar que durante todo o processo os alunos são provocados à
reflexão, à construção do conhecimento de forma colaborativa. Uma grande vantagem dessa
metodologia é justamente a possibilidade de unir o processo de ensino e a prática
promovendo a exploração de contextos, o desenvolvimento de ideias e a colaboração entre
pares. Permitindo ainda que os conhecimentos construídos sejam apresentados por meio de
apresentações ou produtos voltados para um público real, saindo da esfera das subjetividades
e carregando de sentido todo o processo.
Para Freire (1980), o ato libertador do ensino está diretamente ligado ao ato de fazer
escolhas, da fusão de repertórios e tudo precisa necessariamente girar em torno da realidade
a qual somos confrontados no nosso dia a dia. A construção do conhecimento perpassa
também pela construção do eu enquanto sujeito social. E é diante dos desafios que se dá o
processo de (re)construção do homem.
Tabela 1: Indicativos de Ensino e Aprendizagem

Fonte: FAGUNDES (et al, 2008)

A tabela acima aponta os indicativos de Ensino e Aprendizagem trazidos por Fagundes
et al (2008), nela é possível perceber que o principal contraponto entre os métodos
tradicionais de ensino e a Aprendizagem baseada em projetos é o protagonismo do estudante
durante todo o percurso da construção do conhecimento. Já a figura do professor, antes único
detentor do saber responsável e pela transmissão do conhecimento, passa a ser de
orientador, partícipe da construção, mas não detentor do conhecimento.
Um importante pressuposto da ABP é a contemplação de situações reais com ligações
diretas ao contexto em que os estudantes estão inseridos, possibilitando a superação do
modelo tradicional de educação centrada na abstração, na subjetividade. Sem dúvida,
trabalhar com a metodologia da ABP é corroborar para um ensino que pratica a
transdisciplinaridade com foco no desenvolvimento da autonomia, proatividade, sem
pormenorizar a relevância das relações interpessoais para construção do indivíduo enquanto
sujeito socialmente ativo.

3. O Celular: de vilão a aliado
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A educação libertadora difundida por Freire (1997) se ancora no princípio de que em
um mundo de mudanças frenéticas o mais importante é o aumento da capacidade das pessoas
em detectar problemas reais, interagir com eles de modo a buscar solução criativa, original,
uma vez que “tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais
complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela.”(p.86) .
Sendo assim, essa educação transformadora perpassa pela inovação, pela (re)avaliação de
práticas e recursos que se adaptem as novas realidades.
Com o frenético avanço tecnológico, percebemos nos últimos anos um aumento
expressivo na utilização de dispositivos móveis, em especial dos celulares. Ao mesmo tempo
que a possibilidade de acesso em qualquer lugar desperta cada vez mais a procura pelos
aparelhos, por sua vez, as empresas buscam cada vez mais tentar suprir necessidades diárias
com o aumento de funcionalidades estimulando ainda mais essa busca pela facilidade. Sendo
assim, com a disseminação dos smartphones, a cultura digital é uma realidade cada vez mais
presente entre alunos e professores despertando o desafio de potencializar a tecnologia na
melhoria do ensino e aprendizagem. A mais recente pesquisa TIC Kids Online – 2015-,
realizada pelo Comitê Gestor da Internet, traz dados importantes para ilustrar o crescente uso
do celular como principal fonte de acesso a conteúdo da internet. Na pesquisa sobre a
proporção de crianças e adolescentes por tipos de equipamentos utilizados para acessar a
internet na faixa etária de 13 a 17 anos o telefone celular aparece com 90,5% da preferência,
33,5% preferem o computador portátil, e 16,5% o tablet (total ultrapassa 100% por
possibilidade de múltiplas escolhas). No que se refere ao uso do aparelho: 82,5 % dos
pesquisados, nessa mesma faixa etária, pesquisou coisas na Internet para fazer trabalhos da
escola; 80,5 % baixou aplicativos, 74% pesquisou coisas na Internet por curiosidade ou por
vontade própria e 53,5% leu ou assistiu notícias on-line . Diante desse panorama, percebemos
com facilidade que a realidade digital está completamente ligada as mais variadas relações
sociais, fazendo parte também das relações de estudo e isso tem promovido intensas
mudanças no modo de produção e compartilhamento de conhecimento, diversificando cada
vez mais as possibilidades de aprendizagem por meio da mobilidade. Autores como Tarouco
2004 , Traxter 2005 e Valentim 2009 trazem a definição de aprendizagem móvel como
aprendizagem ampliada e alicerçada a partir do uso dos dispositivos móveis que permitem
acesso à internet, mobilidade e flexibilidade dos usuários, integração com diferentes mídias e
tecnologias digitais independente de espaços físicos e geográficos. Através da aprendizagem
móvel (Mobile Learning) há a possibilidade de considerar não só a sala de aula, mas todo
espaço fora dela como possíveis ambientes para ensinar e aprender.
A UNESCO (2013), nas Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem Móvel, evidencia
que, atualmente, muitas vezes as tecnologias móveis estão presentes até mesmo em áreas
onde escolas, livros e computadores são escassos. Portanto, aliar esse tipo de tecnologia ao
processo de ensino aprendizagem é potencializar ferramentas para melhoria do processo.
Prensky (2012) usou o termo “nativos digitais” para designar as crianças que compreendem a
era digital móvel como um habitat natural. São esses alunos, indivíduos dessa geração, que
estão hoje nas salas de aulas muitas vezes agonizando diante de práticas ultrapassadas.
Assumir que esses indivíduos já nasceram imersos nessa sociedade digital e respiram
diariamente a cibercultura, é compreender a necessidade de ampliar os olhares para novas
práticas e fazer da tecnologia não uma inimiga, mas aliada no processo educacional.
Apresentar para os alunos o potencial educativo do aparelho é converter o fator de distração,
prejudicial, em ferramenta de aprendizagem.
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4. A Experiência da autora
Ao vivenciar algumas experiências com a metodologia de aprendizagem baseada em
projetos na disciplina de língua portuguesa, pude comprovar os benefícios do uso dessa
metodologia para o aumento da proficiência dos alunos no trato com a linguagem, em especial
no que diz respeito à escrita mais coesa e coerente.
O projeto em questão trazido para reflexão nesse artigo surgiu da constatação, obtida
por meio da correção de textos dissertativos-argumentativos de alunos do terceiro ano do
ensino médio, de que mesmo compreendendo a estrutura do gênero os alunos tinham
bastante dificuldade em desenvolver as ideias de maneira coesa e coerente. A preocupação
com conectivos, processos de referenciação, espaçamentos, citações, agentes de intervenção,
entre outros, sobrepunham a organização das ideias de tal maneira que como resultado
restava a produção de textos muitas vezes até gramaticalmente bem construídos, mas vazios
de conteúdo, com ideias pouco ou nada amadurecidas.
Esse amadurecimento das ideias só é possível via aumento de repertório social,
cultural, histórico, escolar que promove a capacidade de levantar questões e conversar com
os mais variados temas produzindo uma gama de efeitos na escrita. Diante disso, o primeiro
conceito a ser quebrado foi o de escrever PARA escola. Foi de suma importância trabalhar com
os alunos a ideia de que a escrita tem um poder emancipador pois é capaz de impactar
socialmente, como colaborar para mitigar problemas dentro da comunidade.
Sendo assim, ao invés de voltar para os textos de apoio e as fichas de redação,
buscamos na tecnologia uma forma de motivar a pesquisa e a fomentação de ideias. A ideia
foi aliar a motivação de usar o aplicativo móvel como ferramenta educacional e de
transformação social e a constante necessidade de trabalhar a leitura e a escrita, elementos
cruciais para formação do aluno/cidadão.
É indispensável para tal a mobilização e a articulação de saberes. A atividade
colaborativa de grupos compostos por alunos de quatro turmas de terceiro ano envolveu
problemas sociais e combinou criação digital e reflexão sobre a relevância do hipertexto para
sociedade digital. Envolveu ainda, imprescindivelmente, conhecimentos de outras disciplinas
como matemática, geografia, biologia, química e história, além do conhecimento de mundo
dos envolvidos. As etapas foram acompanhadas sendo observadas a integração, articulação e
a coesão. Aqui, consideramos a autoria colaborativa para além do currículo formal das
disciplinas levando em conta tríade educação, tecnologia e sociedade e desconsiderando
qualquer compartimentalização do conhecimento.
Para a realização da atividade (criação de app mobile) utilizamos a plataforma Fábrica
de Aplicativos, uma plataforma web brasileira criada em 2012 que permite a qualquer pessoa
criar e compartilhar aplicativos para celular sem a necessidade de domínio da linguagem de
programação – vale ressaltar que para o projeto foi utilizada a versão gratuita. Sendo assim,
este trabalho parte do princípio da aprendizagem ativa uma vez que, assim como Perrenoud
(1999), compreendemos que “...as competências são formadas pela prática e isso deve
ocorrer, necessariamente, em situações concretas, com conteúdos, contextos e riscos
identificados....”.
Como todo projeto, ter objetivos claros foi fundamental para os resultados alcançados
ao fim das etapas. Elencamos assim os seguintes objetivos a serem atingidos ao longo das
atividades:
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• Proporcionar, através da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e
culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora;
• Estimular a capacidade de identificar informações, produzir conteúdos a partir da
compreensão de conceitos e utilizá-los para refletir e transformar realidades;
• Desenvolver a diversidade comunicacional, ou seja, a capacidade de transmitir informações
e conceitos relevantes;
• Promover o aprimoramento da capacidade de pesquisa (de forma independente e
autônoma);
• Estimular a capacidade de revisitar conhecimentos e concepções para construção de novos
saberes;
• Exercitar a capacidade de tirar conclusões, argumentar, acolher argumentos contrários e
produzir novos conhecimentos;
• Compreender o dispositivo móvel também como meio para aquisição e produção de
conhecimento.
De acordo com a distribuição de tempo e espaço, segmentamos o processo de
Aprendizagem Baseada em projetos em cinco passos e demos início a nossas etapas.
1º Passo- Sugestão de problemas: Ainda sem relatar para o aluno a ideia geral do projeto os
estudantes foram levados para o laboratório de informática, divididos em equipes e
convidados a pesquisar problemas sociais que têm causado grande impacto na sociedade
brasileira.
Após essa pesquisa, elencamos no quadro os problemas escolhidos pelos alunos e cada
grupo socializou com a turma o porquê das escolhas. A partir daí foi feita a socialização da
ideia geral do projeto que perpassa pela pesquisa, curadoria de conteúdo, escolha de
hipertextos e construção de aplicativo mobile com o intuito de mitigar os impactos daquele
problema para sociedade em geral ou determinada parcela dela.
Os alunos foram ainda orientados que a escola e a comunidade escolar precisariam ser
diretamente impactadas pelas ações de divulgação dos aplicativos, já que a ideia é que esse
aplicativo seja feito com vistas à realidade. As reações foram as mais diversas, houve desde o
receio de não dar conta da atividade até a empolgação pelo envolvimento com a tecnologia.
Tendo em vista que a realização da construção dos aplicativos deveria ser centralizada
na plataforma Fábrica de Aplicativos, que a grande maioria não conhecia, esse momento foi
usado também para acalmar os mais ansiosos alertando para os materiais instrucionais da
plataforma e que essa não requeria o conhecimento de programação.
Sobre a divulgação dos aplicativos dentro da escola, ficou acordado que cada equipe
teria um dia específico para realizar a divulgação entre os demais alunos das outras turmas.
Para a comunidade externa, a divulgação seria feita via construção de Fanpage na rede social
Facebook. Os alunos ficaram ainda mais empolgados para a preparação dessa divulgação
quando acordamos fazer uma enquete online para consulta aberta ao público em geral sobre
os aplicativos. Vale ressaltar que, exceto a escolha do produto ser um aplicativo mobile, todas
as outras escolhas foram feitas por meio da mediação das ideias dos alunos que, ao sentiremse cocriadores do projeto, mostravam também um maior empenho na realização.
Também foi importante nesse primeiro momento, assim como explanar todo percurso
do projeto, planejar com os alunos o sistema de avaliação. Logo, ficou acordado que além do
acompanhamento processual do desempenho teríamos um momento com uma banca de
convidados para que os aplicativos fossem apresentados e os alunos pudessem mostrar o

9

amadurecimento do conhecimento sobre o tema abordado para que os convidados pudessem
opinar promovendo uma avaliação coletiva.
2º Passo - os alunos investigaram as possíveis causas dos problemas e elaboraram hipóteses:
Ao término do primeiro passo os alunos foram convidados a dar continuidade à pesquisa em
casa, de forma individual, para que na próxima aula pudessem novamente reunir a equipe
agora para discutir de maneira mais amadurecia sobre o problema escolhido.
É importante ressaltar que mesmo as equipes que escolheram temas iguais não foram
dadas instruções diferentes, uma vez que não necessariamente seria construída uma
abordagem idêntica, ao contrário, assim poderia ser possível vislumbrar um mesmo problema
por óticas diferentes. Passo importante para que o aluno entenda que na construção da
redação não existe um único caminho como soberano.
3º passo - após conhecer melhor o desafio e suas origens, definiram táticas para a resolução
do desafio: Nesse momento, a reunião da equipe foi provocada com o simples comando de:
dar continuidade ao projeto. Assim, foi estimulada a autonomia e a colaboração entre os
componentes do grupo para dar andamento ao projeto que eles precisariam concretizar com
um produto pré-definido e acordado entre todos.
Na ocasião, pude perceber vários grupos começando a rabiscar o protótipo do
aplicativo já pensando quais hiperlinks seriam atrativos para o público alvo. Assim como
rabiscando as estratégias de divulgação.
Tendo passado pelas etapas de curadoria de informações sobre o tema, escolha de
recursos e criação de estratégias. Os alunos traçaram o plano de execução da construção do
aplicativo mobile direcionando mais efetivamente o papel de cada membro para realização
do trabalho colaborativo. Nesse ponto, é sempre importante estimular constantemente os
alunos para que não desanimem e consigam desenvolver adequadamente seus projetos.
4º passo - apresentaram o plano e o executaram: É chegada a hora de apresentar o resultado
do projeto para a escola e para a comunidade escolar como um todo. Nesse momento, foram
feitas as intervenções nos períodos de intervalos da escola para que os aplicativos
alcançassem a maior quantidade de alunos possível. Iniciou-se também a campanha de
divulgação na internet das fanpages dos aplicativos.
Foi impressionante observar o engajamento dos alunos na divulgação dos aplicativos.
Era notória a sensação de orgulho do produto elaborado. A divulgação tanto dentro como fora
da escola foi surpreendente, levando em consideração que a escola possuía um público de
pouco mais de 500 alunos, alcançar o número de 4.242 votos na enquete que foi realizada online levou mais empolgação para os estudantes.
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Figura 2 – Resultado da enquete sobre os aplicativos produzidos
Fonte: acervo da autora

5º passo – hora da avaliação: Durante todo o processo, o meu papel foi acompanhar de perto
o desenvolvimento das atividades e realizar ajustes e intervenções quando necessário, mas
sem interferir no protagonismo das equipes. E, embora a realização do trabalho se dê de
maneira coletiva, foi importante analisar a progressão de cada aluno de maneira individual
para que os objetivos elencados na construção do projeto fossem de fato atingidos.
Ainda que a aparência atrativa do aplicativo tenha sido levada em consideração o
tempo inteiro pelos alunos, o conteúdo e as estratégias usadas para apresentação desse é o
foco principal. Para isso, a banca “avaliadora” convidada, composta por funcionários e
professores da escola, foi orientada a ficar atenta à forma como os alunos desenvolveram,
organizaram e apresentaram o tema em torno da intenção de diminuir o impacto daquele
problema. O mais importante é que o momento avaliativo não foi só um momento de
avaliação de terceiros, mas um momento de falas, escutas e auto avaliação, pois é a partir das
reflexões que conseguimos sintetizar os novos conhecimentos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o artigo 3º da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), apregoe
que o ensino deve ser ministrado observando princípios que se fundamentem no indivíduo e
na sua vida em sociedade, a realidade da prevalência do ensino tradicional, conteudista e
apartado do contexto social ainda assola uma grande parcela das salas de aulas brasileiras.
Sendo assim, a apropriação de métodos que buscam a perspectiva da coletividade como meio
de propiciar o desenvolvimento cognitivo, social e político apresentam-se como uma forte
alternativa para a construção de um cenário mais favorável à efetiva consolidação de um
processo de ensino aprendizagem significativo.
Na proporção em que o projeto estava sendo desenvolvido, foi perceptível o
fortalecimento da motivação e, consequentemente, o engajamento dos estudantes. É possível
atribuir esse fato à função ocupada pelo aluno que passa de receptor passivo de conteúdo à
agente ativo de aprendizado. Fez-se notório também que problemas encontrados em outros
momentos como falta de engajamento e atenção na aula foram substituídos pela motivação
de alcançar um produto final, o que levou a redução de problemas indisciplinares no percurso.
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Assim como foi gratificante acompanhar a descoberta e/ou exercício de diferentes habilidades
nos alunos, que recorrentemente deram sinais de autonomia e proatividade.
Além da colaboração entre os pares para o desenvolvimento do aplicativo, durante o
processo e de uma maneira mais concisa na apresentação final, foi interessante observar
como os alunos se apropriaram do tema, levantaram hipóteses, criaram teses, defenderam
com argumentos sólidos e propuseram soluções. A preocupação exacerbada com a correção
taxativa de aspectos gramaticais e ortográficos deram espaço à criatividade, à eloquência, à
fundamentação coesa e coerente. Nesse cenário, as contribuições das metodologias ativas
como a ABP se mostraram de grande relevância, uma vez que possibilitaram ao aluno a
experimentação de situações de atividades profundamente significativas em suas realidades
sociais.
Não esperamos com esse trabalho desqualificar a correção de aspectos que dizem
respeito ao domínio da escrita formal da língua portuguesa, primeira competência cobrada
pelo Inep na redação do Enem, mas queremos por meio deste fazer um convite à reflexão de
que o trabalho com a escrita, para além de questões formais e estruturais, deve se ater
também ao exercício da formação ativa, consciente, que prima pela criticidade capaz de
modificar circunstâncias sociais.
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