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RESUMO 

Esta tese tem como objeto de pesquisa o programa educativo CEIBAL en Inglés e o projeto 

Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos desenvolvidos pelo Plano CEIBAL 

(Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea). Este plano é 

uma política educativa pública de inclusão social e digital decretada pelo governo uruguaio em 

2007, que tem o objetivo de universalizar o acesso à tecnologia digital (computador e Internet), 

melhorar a qualidade da educação e diminuir a brecha digital. Atualmente, todos os alunos e 

professores do ensino público têm um computador portátil (modalidade proprietário ou 

biblioteca) com acesso gratuito à Internet em vários espaços públicos do país, como centros 

educativos, praças, clubes, bibliotecas, centros de formação e bairros de atenção prioritária. O 

objetivo da pesquisa é analisar que tipo de imagens e de vinculações o plano CEIBAL está 

fomentando através de suas atividades educativas, já que a comunicação eletrificada e 

instantânea tende a privilegiar a audição e a visão, em detrimento do tato, olfato e paladar. Esse 

privilégio acaba estimulando mais as vinculações de distância em detrimento das de 

proximidade e intimidade. Como capturamos o mundo através de nossos sentidos e nos 

vinculamos através de imagens, o excesso de mediações no processo comunicativo pode 

modificar nossa percepção do presente, do tempo, do corpo e também a nossa forma de 

sociabilização. Utilizamos como marco teórico a noção de Escalada da Abstração, proposta por 

Vilém Flusser; a Teoria das Mediações, de Harry Pross; o sentimento de pertencimento e a 

importância do tutor de vinculação, de Boris Cyrulnik; a emoção e sentimento, de Antônio 

Damásio; a perda do presente e a perda do corpo, de Dietmar Kamper; e vinculação, 

capilaridades e ambientes comunicacionais, de Norval Baitello Jr. A partir de uma postura 

dialógica para se observar, descrever e compreender o objeto de pesquisa, esta tese registra 

indícios de que mesmo em ambientes saturados de tecnologias digitais, de imagens planas e 

abstrações, é possível promover ambientes de comunicação repletos de imagens e vínculos de 

proximidades. Portanto, as imagens de distâncias podem se transformar em fatores de 

vinculação de proximidades. 
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ABSTRACT 

This thesis has as object of research the educational program CEIBAL en Inglés and the project 

Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos developed by the CEIBAL  Plan 

(Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea). This plan is a 

public educational policy of social and digital inclusion implemented by the Uruguayan 

government in 2007, which aims to universalize access to digital technology (computer and 

Internet), improve the quality of education and bridge the digital divide. Currently, all students 

and teachers of public education have a portable computer (proprietary or library mode) with 

free Internet access in various public spaces in the country, such as educational centers, public 

squares, clubs, libraries, training centers and priority attention districts. The objective of the 

research is to analyze what kind of images and linkages CEIBAL plan is fomenting through its 

educational activities, since the electrified and instantaneous communication tends to privilege 

the hearing and the vision, to the detriment of the touch, smell and taste. This privilege ends up 

stimulating more distance linkages over those of proximity and intimacy. As we capture the 

world through our senses and link ourselves through images, the excess of mediations in the 

communicative process can modify our perception of the present, of the time, of the body and 

also of our way of socialization. We use as theoretical framework Vilém Flusser’s assertion of 

Abstraction Theory, Harry Pross’ notion of Theory Media, Boris Cyrulnik’s sense of belonging 

and the importance of a linkage tutor, Antonio Damásio’s emotion and feeling assertion, 

Dietmar Kamper’s theory of the loss of the present and the loss of the body, and Norval Baitello 

Jr.’s notion of linkage, capillaries and communicational environments. From a dialogical 

perspective to observe, describe and understand the object of research, this thesis presents 

evidences that even in environments saturated with digital technologies, flat images and 

abstractions, it is possible to promote communicational environments replete with images and 

proximity linkages. Therefore, distance images can be turned into proximity linkage factors. 
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As imagens têm poder e exercem esse poder sobre os homens. Vivemos uma hipertrofia 

das imagens visuais. As imagens se fazem presentes em todos os ambientes, públicos e 

privados, em todos os formatos, dentro e fora de nosso corpo, diuturnamente. Esta invasão 

muda a forma como experimentamos o mundo, como nos vemos, como nos comunicamos, 

como percebemos o tempo e como nos sociabilizamos, modificando, enfim, as imagens que 

criamos para nos vincular. 

O presente trabalho analisa que tipos de imagens estão sendo criadas nas atividades 

educativas propostas pelo CEIBAL, com o objetivo de compreender quais vinculações estão 

sendo fomentadas, pois, de acordo com a comunicação de que participamos, com maior ou 

menor abstração do corpo, com maior ou menor número de mediações, construímos o tipo de 

elo que manteremos com os outros, com o mundo e com nós mesmos (imagem proprioceptiva).  

Para analisar melhor o objeto de pesquisa, o CEIBAL (Conectividad Educativa de 

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), dividimos a tese em três capítulos. No 

Capítulo 1, apresentamos a história do Plano CEIBAL, mostrando as características, os 

objetivos, os pilares tecnológico, social e educativo, além das mudanças e das críticas mais 

importantes que foram realizadas ao longo dos anos. O Plano CEIBAL é uma política educativa 

pública de inclusão social e digital decretada em 2007 pelo governo do Uruguai, com o objetivo 

de entregar a todos os alunos das escolas públicas e aos professores um laptop ou um tablet, de 

acordo com o estágio educacional no qual estudam ou lecionam. 

Os princípios estratégicos do Plano estão divididos em três pilares (tecnológico, 

educativo e social), de forma a universalizar o acesso às tecnologias (computador e Internet), 

diminuir a brecha digital, melhorar a qualidade da educação, democratizar o conhecimento, 

buscar a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos e diminuir os danos da exclusão 

digital e social.  

Atualmente, todos os alunos em idade escolar (entre 4 e 18 anos) têm um computador 

do projeto CEIBAL. Além disso, o projeto, através da Rede CEIBAL, proporciona acesso 

gratuito à Internet em todo o país. Esta grande rede de infraestrutura foi construída na primeira 

fase do plano (2007 a 2010) com a parceria da empresa pública de telecomunicações, a ANTEL. 

A proposta de saturar o ambiente escolar com tecnologia digital (modelo 1:1), acesso à 

Internet e uso de software livre surgiu do projeto global OLPC (One Laptop per Child). Os 

primeiros laptops a serem comprados da OLPC e entregues aos alunos uruguaios foram os XOs. 

Esses equipamentos especialmente desenvolvidos para a utilização diária de crianças pequenas 

têm um custo total (computadores, infraestrutura, capacitação e recursos digitais) de 

aproximadamente U$100,00 (cem dólares americanos) por ano por criança.   
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Em 2011, o CEIBAL iniciou uma segunda fase do projeto. Nesta nova fase, o plano 

desenvolveu e implantou programas educativos com o objetivo de integrar a tecnologia digital 

à aprendizagem. Atualmente, o CEIBAL oferece ao sistema educacional cursos de capacitação, 

recursos e conteúdos digitais, além de atividades pedagógicas que são desenvolvidas através de 

olimpíadas, concursos e desafios. As atividades educativas buscam, basicamente, proporcionar 

ao aluno a vivência de espaços e tempos diferentes, incentivando os trabalhos em grupo e em 

rede, a colaboração, o compartilhamento em momentos presenciais e a participação ativa na 

solução de desafios. 

No Capítulo 2, analisamos como o programa CEIBAL en Inglés fomenta imagens de 

proximidades em um ambiente saturado de tecnologias digitais e de imagens planas. Importante 

compreender como o CEIBAL desenvolve a tecnologia dentro da sala de aula, porque quando 

incluímos em nosso processo comunicativo mediações, aparatos (computadores) ou suportes, 

acabamos subtraindo sentidos e reduzindo as percepções do presente e do corpo. Isso ocorre 

porque nossos sentidos criam experiências sensoriais (imagens olfativas, gustativas, táteis, 

visuais e auditivas) através das quais capturamos o mundo. Além disso, como criamos imagens 

para nos vincular, quando utilizamos a comunicação instantânea e eletrificada, que tende a 

privilegiar os sentidos de distância, inflacionamos as imagens visuais, ou seja, privilegiamos as 

vinculações de distância, o que acaba dificultando saciar a carência que temos de compartilhar 

tempo e espaço de vida. Para Dietmar Kamper, o homem vive hoje diante de dois problemas 

ocasionados pela hipertrofia das imagens visuais: a “perda do corpo”, quando o homem remove 

o corpo vivo, transformando-o em uma imagem do corpo, e a “perda do presente”, quando ele 

perde o aqui e agora em função do excesso de pequenos tempos. 

O CEIBAL en Inglés é um programa de ensino da língua inglesa para alunos das escolas 

públicas urbanas e para seus professores (maestros). Este programa combina, semanalmente, 

uma aula por videoconferência com o professor remoto, especialista na língua estrangeira, com 

duas aulas presenciais. Como a maioria dos professores presenciais não sabe inglês, o objetivo 

do programa é que o estudante e o maestro adquiram as quatro macro-habilidades: escutar, 

falar, ler e escrever. O modelo pedagógico prevê o uso dos laptops entregues pelo CEIBAL e 

também dos materiais didáticos digitais fornecidos pelo British Council. 

Para análise comunicacional do programa, utilizamos nesse capítulo, além das noções 

de Kamper, as noções de Norval Baitello Jr. sobre as imagens, as quais não são apenas 

representações visuais, sobre o vínculo, que é a base primeira para a comunicação, e sobre a 

imaginação, que através do movimento das imagens (dentro e fora) nos permite criar ambientes 

de cultura e formas de vinculação. Além disso, para compreender como o homem vai subtraindo 
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sentidos e desmaterializando o corpo, utilizamos o conceito de Escalada da Abstração, de Vilém 

Flusser. Ele divide em quatro as formas de comunicação: tridimensional, bidimensional, 

unidimensional e nulodimensional. Ademais, para entender como o número de recursos 

externos ao processo comunicativo modifica a corporeidade do homem e a sua percepção do 

tempo, utilizamos a noção de Harry Pross sobre a Teoria das Mediações. Ele divide as 

mediações em primárias, secundárias e terciárias, de acordo com o grau de utilização de 

suportes e aparatos no processo comunicativo.   

No Capítulo 3, através da análise da metodologia proposta pelo desafio Olimpíada de 

Robótica, Programación y Videojuegos, buscamos identificar quais capacidades 

comunicacionais, ou seja, quais possibilidades de vinculações (de proximidades ou de 

distâncias) estão sendo desenvolvidas pelo CEIBAL nesta atividade educativa. Para Dieter 

Wyss, a força impulsionadora que leva o homem a querer se vincular é a carência e o vazio que 

o corpo sente. Diante da ausência, o homem lança tentáculos ou busca criar elos que encantem 

e capturem o outro. O vínculo de pertencimento, de partilha, de reconhecimento, dentre outros, 

permite ao indivíduo saciar a incompletude e preencher o abismo. Por isso, afirma Boris 

Cyrulnik, quando o aluno se sente acolhido, aceito e seguro, consegue desabrochar o seu 

conhecimento, recuperar rapidamente o atraso escolar e descongelar a sua mente.  

O homem, em sua ontogênese, segundo Harry Harlow, vivencia e acumula experiências 

em cinco formas diferentes de vinculações: maternal, filial, etária, paternal e sexual. Já na 

filogênese, segundo Baitello Jr., os vínculos se transformam em diferentes formas de 

sociabilidade, de acordo com as disponibilidades sensoriais e condições ambientais, segundo, 

portanto, as emoções e as vinculações (proximidades ou distanciamento) que estão sendo 

construídas ou alimentadas.  

Para António Damásio, as emoções são reações corporais não conscientes que alteram 

o equilíbrio funcional do corpo, com o objetivo de orientar a cognição e comunicar significados 

a terceiros a partir do corpo. O sinal emocional consegue centrar a atenção e aumentar a 

qualidade do raciocínio, além de permitir que o indivíduo defina opções de ações e resultados. 

Segundo Damásio, armazenamos as emoções para utilizá-las ao longo de nossas vidas em 

momentos em que devemos decidir entre opções em conflito.  

Para participar do desafio Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, os 

alunos se dividem em grupos, de acordo com a faixa etária e escola, em conjunto com um 

docente, e apresentam um trabalho em robótica ou um jogo digital. Este projeto é organizado 

pelo programa LabTed (Laboratório de Tecnologias Digitais) do CEIBAL e tem como objetivo 

difundir e compartilhar os melhores trabalhos em robótica e programação, além de fomentar o 
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trabalho em grupo, por desafio, integrando várias disciplinas e também a comunidade. 

Analisamos oito regras deste projeto: o trabalho presencial e em grupo; o trabalho colaborativo; 

os desafios educativos e os problemas comunitários; o professor como mediador, incentivador 

e agente vinculador; os trabalhos com a linguagem de programação Scratch; a imagem visual 

como motivação; a apresentação pública dos resultados; e a participação, premiação e 

reconhecimento público.  

Ao longo dos anos desta pesquisa, tentamos sempre manter uma postura 

fenomenológica para ouvir alunos, professores e gestores do Plano CEIBAL. Além de realizar 

uma extensa pesquisa bibliográfica em obras impressas ou disponíveis na Internet, usamos 

outros instrumentos de pesquisa, como entrevistas pessoais nos locais pesquisados ou via 

Internet, anotações das observações e registros fotográficos.  

Importante comentar, ainda, que esta pesquisa não é um trabalho sobre educação, mas 

para a educação. Portanto, apesar de utilizar as atividades pedagógicas para investigar as 

imagens e os vínculos, não é nosso objetivo analisar ou criticar as metodologias ou os recursos 

utilizados pelo Plano. Além disso, esta pesquisa também não faz uma análise sobre as 

características técnicas das tecnologias utilizadas (como, por exemplo, por que o computador 

tem pouca memória RAM) ou sobre as modalidades que estão sendo adotadas (como, por 

exemplo, por que empregar o modelo 1:1). A tecnologia (computador, tablet, videoconferência, 

Internet etc.) é compreendida, neste trabalho, como mais um aparelho apropriado que possibilita 

a alunos e professores trabalharem de forma lúdica, colaborativa e por desafios (Capítulo 3) e 

se aproximarem do conhecimento técnico (Capítulo 2). 

Vale ainda ressaltar que em nenhum momento esta pesquisa compara o projeto CEIBAL 

com outros programas de inclusão digital criados em outros países, pois cada país possui cultura 

e ambiente comunicacional próprios. Além disso, o Plano CEIBAL é o único projeto no mundo 

que entregou a todos os alunos que cursaram ou estão estudando em escola pública laptops e 

tablets com acesso gratuito à Internet nos centros educativos e outros lugares públicos. A rede 

física das escolas públicas, que há muito tempo permite desenhar o mapa do Uruguai, hoje 

também permite identificar os entremeios do mundo nulodimensional e das redes de vínculos.  
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1. APRENDENDO A CRIAR UMA NOVA POLÍTICA EDUCATIVA 

O projeto de Lei da Educação Comum, de agosto de 1877, elaborado por Jose Pedro 

Varela, então Diretor da Instrução Pública, estabeleceu a escola pública como gratuita, laica e 

obrigatória, com o objetivo de “erradicar o analfabetismo, lograr a integração cultural e política 

dos imigrantes e possibilitar a mobilidade social” (SIRI, 2012:17). A integração do imigrante 

era necessária porque o Uruguai, em função das ondas imigratórias1, tinha multiplicado2 a sua 

população por sete 3  em poucas décadas. Os imigrantes eram principalmente de bascos 

franceses, espanhóis e ingleses4.   

Era, portanto, fundamental existir uma língua comum, pintores e poetas para criar uma 

unidade territorial nacional; e o lugar onde isso seria aprendido era a escola pública. Com o 

passar dos anos, essa instituição se transformou em um símbolo diretor5 da cultura uruguaia, 

                                                 
1 A primeira grande onda de imigração ocorreu entre 1835 e 1842, quando chegaram ao Uruguai 

aproximadamente 33.000 imigrantes e radicaram-se, quase todos, em Montevidéu (VIDART e 

HUGARTE, 1969). Com o fim da Guerra Grande (1851), chegou ao país a segunda onda migratória. 

Desta vez, vieram imigrantes para os campos. Em 1860, os dados coletados pelo Censo demonstram 

que os imigrantes representavam 35% da população nacional e 48% da população de Montevidéu. Na 

primeira década do século XX, especificamente entre 1907 e 1912, ocorreu uma grande e nova onda de 

imigração para o país, permitindo que a mão de obra disponível fosse duplicada entre 1880 e 1930. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a imigração passou por uma estagnação e retornou somente no pós-

guerra, com novos contingentes migratórios provenientes de outros países. Aos italianos e espanhóis, 

somaram-se os russos, poloneses, libaneses, armênios e alemães, principalmente.   
2 A grande presença do imigrante no território uruguaio foi comentada pelo visitante britânico W. 

Whittle, em 1842, em seu diário de viagem pelo Rio da Prata: “Hay pocos lugares en el mundo, diría 

ninguno de su tamaño, donde la comunidad se forme de tan diferentes naciones. Aquí se pueden 

encontrar españoles, brasileiros, italianos, franceses, ingleses, portugueses, hamburgueses, holandeses, 

suecos, prusianos y a veces rusos; también americanos y sardos” (apud VIDART e HUGARTE, V. II, 

1969:15). 
3 Em 1830, a Coroa tinha considerado o território uruguaio demograficamente desértico. Algumas 

décadas depois, a população tinha multiplicado por sete e a de Montevidéu por oito. 
4 O antropólogo Daniel Vidart afirmou que “en 1850, el país abre las puertas a los inmigrantes europeos. 

Llaman a los inmigrantes para que vengan al paraíso despoblado a hacer la América. Dan incentivos... 

E llegan centenas y centenas de italianos y españoles. E aparece lo que yo llamo el país  “neocriollo” e 

“para uruguanizar o orientalizar a los inmigrantes, era necesario crear una escuela pública, con Varela, 

e también con los pintores representativos de la tradición, con los poetas que hablaban de la vida rural, 

de tal forma que se fuese creando un espíritu nacional (...)” (NAVARRETE, H.M.C., 2013).  
5 Os símbolos diretores, segundo Baitello Jr., “reúnem uma grande energia coletiva que é dada por todas 

as pessoas que seguem as suas diretrizes”. Notas de aula proferida por Norval Baitello Jr. [Mai. 2016] 

São Paulo, 2016. Arquivo mp3 (246 min.). Para Alicia Garcia de León, bibliotecária, “nosotros sentimos 

que la escuela pública es un referencial uruguayo. La escuela pública es el Uruguay (...), la escuela 

pública es un soporte de la cultura, de la inclusión (…)”. Para Rocío Medina, voluntária do RAP 

CEIBAL, “la escuela pública es un valor histórico, muy maltratado, que se está tentando reconstruir. 

(...) La escuela pública es un derecho... La escuela pública te daba todo, es nuestro referencial” 

(NAVARRETE, H.M.C., 2013). 
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pois serviu como referência de democracia, cidadania6, igualdade e inclusão social para toda a 

sociedade.  

Atualmente a escola é o lugar que valoriza e fomenta uma rede profunda de vínculos e 

afetos7, onde diferentes classes sociais compartilham os mesmos espaços e sonhos, sendo 

formada por 3.033 escolas e 557.453 alunos8. A educação é obrigatória por 14 anos, a partir 

dos quatro anos de idade, e o sistema está dividido em quatro níveis: Educação Inicial (4 – 5 

anos); Primária (6 – 11 anos); Média ou Secundária (12 – 17 anos); Terciária: Técnico (Nível 

Médio ou Superior), Formação de Professores ou Universidade (Graduação e Pós-graduação) 

(ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2014, online).  

Segundo o último relatório do Ministério da Educação e Cultura apresentado em 20149, 

o analfabetismo no país tem diminuído de forma constante ao longo do tempo. Os dados de 

2013 mostraram que 1,5% das pessoas declararam não saber ler e nem escrever. Tal situação, 

segundo o estudo, afetava mais as pessoas que moravam no meio rural. A cobertura da educação 

primária é universal, ou seja, próxima a 100%, e as diferenças de cobertura educativa entre 

Montevidéu e o resto do país, na faixa etária entre 5 e 15 anos, têm diminuído. Esses índices, 

entretanto, não se mantêm na faixa etária entre 21 e 22 anos, destacando índices bem inferiores 

no interior (18 pontos de diferença).  

Em 2016, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE) 

divulgou o relatório Revisión de recursos educativos: Uruguay (Santiago P. et al. 2016)10, em 

que são apontados vários problemas e soluções para a educação pública. Segundo a OCDE, 

apesar de as taxas de cobertura da educação primária serem consideravelmente superiores à 

                                                 
6 Para Ignacio Montero, voluntário da ONG Red de Apoyo al Plan CEIBAL (RAP CEIBAL), “la escuela 

pública me dio todos los valores que tengo hoy. Todos. Las escuelas públicas son valores. Cien por 

ciento valores (...). Fue el lugar donde aprendí a vincular-me con las otras personas” (NAVARRETE, 

H.M.C., 2013). 
7 Para a professora Mirian Aládio, a escola pública “te permite compartir con aquel que tiene más que 

tú y con aquel que tiene menos y eso te enriquece. Fue lo que me pasó a mí, por ejemplo: yo soy hija de 

padres peones, pero siendo alumna de escuela pública, compartía la clase con los hijos de los patrones, 

por ejemplo, y también con niños que tenían menos recursos de los que yo tenía en el momento, y eso 

te enriquece” (NAVARRETE, H.M.C., 2013). 
8 Na Educação Inicial, 80.865 alunos estão inscritos em 613 colégios; na Educação Primária, 255.451 

alunos estão inscritos em 2.061 colégios; e, na Educação Secundária, 221.137 alunos estão inscritos 

em 359 colégios (ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2014, online). 
9 Relatório Logro y nivel Educativo alcanzado por la población. Disponível em: 

<http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/11078/1/mec-logro-educativo-2014.pdf>. Acesso em: 

10 jan. 2017. 
10 Santiago P. et al. 2016, OECD Reviews of School Resources: Uruguay 2016, OECD Reviews of 

School Resources, OECD Publishing, Paris, Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264265530-

en. Acesso em: 10 mar. 2017. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265530-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265530-en
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média da América Latina, a taxa de conclusão da educação média é insatisfatória e aumentou 

nas últimas décadas. Além disso, o país apresenta taxa de reprovação 11  muito alta em 

comparação ao resto da região, o que leva a um número grande de alunos com extra idade. A 

OCDE está preocupada principalmente com o baixo rendimento na educação média e com as 

desigualdades educativas em função do nível socioeconômico dos alunos12. Como solução, o 

relatório apresenta a necessidade de repensar a governança da educação, aumentar o gasto 

público, expandir o profissionalismo dos docentes e conceber a avaliação dos centros 

educativos e das lideranças escolares. 

 

1.1 A Política Educativa Plano Ceibal 

O Plano CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje 

en Línea) é uma política pública educativa de inclusão social e digital decretada (nº 144/00713) 

pelo governo uruguaio em abril de 200714, com objetivo de universalizar o acesso à tecnologia 

digital, entregando a todos os alunos e professores do ensino público um computador portátil 

com acesso gratuito à Internet em vários espaços públicos do país, como centros educativos, 

praças, clubes, quadras de esporte, bibliotecas, centros de formação, complexos habitacionais 

e bairros de atenção prioritária.  

Atualmente todos os estudantes e professores do Ensino Primário e Médio têm um 

computador portátil com uso proprietário até o final dos estudos escolares (modalidade 1:1) e 

os alunos do Ensino Inicial (crianças de 4 e 5 anos) têm um tablet para utilização no ambiente 

escolar (modalidade biblioteca). Esses computadores podem conectar-se à Internet ou a 

servidores do Plano através da Rede CEIBAL. Essa rede proporciona conectividade gratuita a 

                                                 
11 Os índices de reprovação na Escola Primária, em 2015, foram de 5% e, na Escola Secundária, 26,8%. 

Disponível em: <http://www.elpais.com.uy/informacion/pruebas-pisa-uruguay-mejoro-areas.html>. 

Acesso em: 10 jan. 2017. 
12 Segundo o relatório, “existen grandes diferencias en los logros de los alumnos, según el tipo de centro, 

su ubicación y sus recursos educativos. Estas inequidades se reflejan en los logros de los estudiantes. 

En 2010, solo el 25% de los jóvenes de 15 a 17 años del quintil de menores ingresos había completado 

el primer ciclo de educación media y el 7% de los de 18 a 20 años había completado el segundo ciclo 

de educación media, en comparación con el 85% y 57% de los del quintil de mayores ingresos, 

respectivamente” (Santiago P. et al. 2016). 
13 Decreto Presidencial  nº 144/007. Disponível em: 

<http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_normativa/decreto_144-2007_crea-

_plan_ceibal.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
14 Em dezembro de 2006, o governo uruguaio faz o lançamento do Plano CEIBAL.  Disponível em: 

<http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/12/2006121402.htm>. Acesso em: 16 jun. 

2016. 
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99% das escolas de Educação Inicial, Primária e Secundária e a 100% das Escolas Técnicas 

(UTU) em todo o país (MONITOREO, 2014). 

A política educativa CEIBAL foi pensada para ser realizada através da escola pública 

porque, segundo o Poder Executivo (Decreto Nº 144/200715), é um espaço de integração social 

e tem o objetivo de democratizar o conhecimento. Além disso, por conta de sua cobertura 

nacional e disponibilidade de recursos tecnológicos e humanos, permite conectar, em rede, todo 

o território nacional.  

O Plano, segundo Ferreira, Gili e Ithurralde (2010), promove a inclusão tecnológica 

para reduzir a brecha digital e de conhecimento. Com isso, favorece a justiça social, desenvolve 

a construção de novos entornos de aprendizagens que permitem capacitar melhor os alunos para 

a Sociedade da Informação e do Conhecimento (SIC) e estimula os alunos e professores a 

ampliarem seus conhecimentos, focando na educação permanente e no aprender a aprender. 

Portanto, segundo os autores, o Plano CEIBAL busca a inclusão social por meio da inclusão 

digital e do acesso à informação. 

A ideia de entregar um computador a cada aluno (modalidade 1:1) com acesso gratuito 

à Internet e com utilização de software livre surgiu do projeto global OLPC (One Laptop per 

Child), fundado por Nicholas Negroponte, do Laboratório de Meios do MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts/EUA).  

O CEIBAL faz parte de um conjunto de políticas públicas que foram criadas, desde 

2005, com a chegada do Partido Frente Amplio16  à presidência do poder executivo, para 

implantar o Governo Eletrônico e fomentar a Sociedade da Informação e do Conhecimento 

(SIC), buscando impulsionar, assim, a inclusão, a apropriação e o bom uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), que são o computador, a Internet e a TV a cabo. 

                                                 
15 Decreto Presidencial  nº 144/007. Disponível em: 

<http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_normativa/decreto_144-2007_crea-

_plan_ceibal.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
16 O Frente Amplio é um partido político uruguaio fundado em 1971. Até essa data, no Uruguai, existia 

o bipartidarismo: Partido Nacional (partido com ideias mais conservadoras, que tem apoio e defende a 

descentralização e o desenvolvimento do interior, do meio rural) e o Partido Colorado (partido de centro 

e centro-direita, que historicamente sempre representou os interesses dos grupos urbanos da cidade de 

Montevidéu, dos grupos de imigrantes e a abertura à Europa). Portanto, Tabaré Vázquez foi o primeiro 

presidente do Frente Amplio a assumir o poder executivo, sendo, na história política do país, o 39º 

Presidente Constitucional. Seu primeiro mandato aconteceu entre março de 2005 e março de 2010, e foi 

substituído por José Mujica, do mesmo partido. Vázquez voltou à presidência em março de 2015, 

passando a atuar como o 41º Presidente Constitucional.   
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Dentre as iniciativas mais relevantes para o CEIBAL, destacamos a criação, em 

dezembro de 2005, da Agência do Governo Eletrônico e Sociedade da Informação17 (AGESIC), 

órgão responsável por liderar o Governo Eletrônico, impulsionar a SIC e também a Agenda 

Digital Uruguai (ADU), que desde 2007 vem indicando o mapa das diversas iniciativas 

relacionadas à SIC. Dentro dos sete objetivos gerais 18  definidos pela ADU, o CEIBAL 

encontra-se em três: equidade e inclusão social; educação e geração de conhecimento; e 

desenvolvimento da infraestrutura. 

No decreto de implantação do CEIBAL (2007), junto com delegados do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), do Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU), da 

Administração Nacional de Telecomunicações (ANTEL), do Conselho de Educação Primária 

(CEP), da Agência de Inovação (ANII) e da Administração Nacional de Educação Pública 

(ANEP), a AGESIC fazia parte da comissão que deveria realizar pesquisas e ações que 

permitissem ao Estado, até 2009, entregar a cada estudante e a cada professor da Educação 

Primária pública (1° a 6° ano) um laptop com direito proprietário, além de elaborar propostas 

educativas e cursos de capacitação para que os docentes aprendessem a utilizar a ferramenta 

digital (URUGUAY, 2007). Também, pelo decreto de 2007, ficou estabelecido que essa 

comissão seria presidida pela Presidência da República e que o LATU era o responsável pela 

implantação técnica e operacionalização do projeto. Portanto, o projeto inicialmente era apenas 

para alunos e professores do Ensino Primário público.  

Em 2009, o governo ampliou o acesso ao projeto CEIBAL às escolas particulares19, ao 

Ensino Secundário e ao Ensino Técnico UTU (Universidade do Trabalho do Uruguai). Nas 

escolas privadas, o governo subsidiou aos colégios cadastrados no projeto a compra dos 

computadores e a instalação da conectividade à Rede CEIBAL. O subsídio aos laptops variava 

de acordo com o valor da anuidade básica do colégio: o custo do equipamento para os alunos 

de escolas particulares com anuidades mais baratas era de USD 27, podendo chegar a USD 200 

para as anuidades mais caras. Em 2014, o governo ampliou mais uma vez o projeto, decidindo 

entregar tablets às crianças do Ensino Inicial e também aos alunos dos primeiros anos da 

                                                 
17 Artigo 72 - Lei Nº17. 930/ Regulamentação Decreto 205/006. Quando foi criado este órgão público, 

a sigla significava Agência para o Desenvolvimento do Governo Eletrônico. 
18  Os outros quatro objetivos são: fortalecimento democrático; transformação do Estado; 

desenvolvimento produtivo da indústria; e integração e inserção regional. 
19 PLAN CEIBAL EM COLÉGIOS PRIVADOS. Disponível em:  

<http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/08/2009081103.htm>. Acesso em: 17 jun. 

2016. 
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Educação Primária (4 a 7 anos de idade). Em abril de 201620, o presidente do Plano e engenheiro 

em telecomunicações, Miguel Brechner, afirmou que o CEIBAL havia entregado, desde 2015, 

41.000 tablets, que o projeto tinha cerca de 770.000 usuários e, em momentos de pico de acesso, 

o número de conectados à Rede CEIBAL chegava a 100.000 crianças.  

Ao longo dos anos, além de ampliar a rede de alunos que poderiam participar do projeto, 

as características institucionais e a estrutura do Plano CEIBAL foram mudando. Em dezembro 

de 2009, a Câmera do Senado aprovou a Lei 18.64021, na qual criou o Centro de Inclusão Social 

e Tecnológico (CITS) com a missão de apoiar a saúde e a educação da criança e do adolescente, 

passando a concentrar o plano CEIBAL junto a outros dois programas: o de Prevenção da Saúde 

Ocular e o de Saúde Bucal Escolar. Além disso, a Lei definiu que o poder de execução do Plano 

passava a ser do CITS, pois, no artigo 17, declarava-se que a rede sem fio (interna e externa) e 

os servidores instalados nas escolas públicas eram de propriedade do Estado, de forma que a 

manutenção e adequação passavam a ser responsabilidade do Centro (URUGUAI, 2009).  

Em dezembro de 2010, com a assinatura do Presidente Jose Mujica, ocorreu uma nova 

modificação: a Lei 18.719 do Orçamento Nacional modificou a Lei 18.640, constituindo, no 

Artigo 838, o Centro CEIBAL como pessoa jurídica de direito público não estatal. O Centro 

passou, assim, a gerir o Programa CEIBAL, comunicando-se diretamente com a Presidência da 

República. 

Ao Centro CEIBAL compete apoiar a criação de planos e programas que apoiem as 

políticas educativas elaboradas pelos órgãos competentes, além de contribuir com o direito de 

acesso ao conhecimento e desenvolver programas educativos para a população beneficiada pelo 

projeto. O Centro é, portanto, uma instituição autônoma que responde diretamente à Presidência 

da República e que, além de ser responsável pela entrega e manutenção da tecnologia 

(computador e sinal de Internet), é responsável pelo desenvolvimento e implantação de 

programas educativos.  

Além disso, no artigo 844, o decreto passou as responsabilidades de manter e adequar a 

rede sem fio e os servidores das escolas públicas para o Centro CEIBAL, mantendo o Estado 

como proprietário. Definiu ainda ser facultativo ao Poder Executivo transferir ao Centro todos 

                                                 
20EL PLAN CEIBAL PREVÉ ENTREGAR UNAS 100.000 TABLETS A ESTUDIANTES ENTRE 

2015 Y 2016. Disponível em: <https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/audios/audios-

breves/plan-ceibal-entrega-tablets-brechner>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
21 Lei 18.640 (Promoción de la Salud y la Educación en la niñez y la adolescencia, en el ámbito de la 

educación pública) foi sancionada pelo Presidente Tabaré Vázquez em 08 de fevereiro de 2010. 

Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/Documents/Decreto%2056-

010%20Reglamentaci%C3%B3n%20del%20funcionamiento%20del%20CITS.pdf>. Acesso em: 10 

jun. 2016. 
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os bens, atividades, serviços e programas que estivessem sendo executados no momento da 

entrada em vigência da presente lei, pelo LATU. 

No artigo 841, modificou-se também a direção do Centro, que passou a ser 

responsabilidade de um Conselho de Direção assistido por um Conselho Consultivo Honorário, 

integrado pelo presidente do Conselho de Direção, diretores gerais de todos os conselhos 

educativos (Educação Inicial e Primária; Educação Média, Básica e Superior; Educação 

Técnico-Profissional), diretor de educação do MEC, diretor da Agência Nacional de 

Investigação e Inovação, diretor da Agência para o Desenvolvimento do Governo de Gestão 

Eletrônica e da Sociedade da Informação e do Conhecimento, representante da Administração 

Nacional das Telecomunicações, representante do LATU e representante do Ministério de 

Desenvolvimento Social (URUGUAY, 2010).  

Os princípios estratégicos do Plano estão divididos em três pilares. O pilar social busca 

criar igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, com o objetivo de diminuir os danos 

da exclusão digital e social nas populações mais pobres do país. O pilar educativo procura 

garantir a democratização do conhecimento. E, como última base de sustentação, o pilar 

tecnológico prevê a universalização de instrumentos que possibilitam ao aluno o uso da 

tecnologia digital. 

Pensando a história do Plano CEIBAL a partir dos seus princípios estratégicos, podemos 

afirmar que, de 2007 a 2010, as principais preocupações do projeto foram entregar a todos os 

alunos e professores da Educação Pública Primária, Secundária, UTU e colégios privados 

cadastrados um computador portátil com direito proprietário, conectar todas as escolas e 

Centros Comunitários à Internet, além de resolver problemas de logística para a reposição ou 

conserto dos equipamentos. Portanto, neste primeiro momento, o Plano deu ênfase ao acesso à 

tecnologia, ao pilar tecnológico, em prol da equidade e inclusão digital.  

Os anos 2011 e 2012 foram de mudança. O CEIBAL iniciou uma segunda fase de 

trabalhos, ampliando a atuação no pilar educativo do projeto, com o objetivo de integrar a 

tecnologia digital ao ensino e à aprendizagem. Na avaliação de 2013, o projeto destaca: a 

capacitação de professores de apoio ao CEIBAL, chamados MAC; o lançamento para todos os 

centros educativos da plataforma de gestão de conteúdos, CREA 22 , e da adaptativa em 

                                                 
22  A plataforma CREA facilita e permite desenvolver propostas pedagógicas mistas (virtuais e 

presenciais), já que é “un entorno virtual de aprendizaje que permite gestionar cursos, crear o compartir 

materiales didácticos para los estudiantes y trabajar en grupos”. Nela, tanto alunos como professores 

podem trocar experiências e informações como se a plataforma fosse uma rede social. Disponível em: 

<http://www.ceibal.edu.uy/es/crea> Acesso em: 17 mar. 2017. 
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matemática, PAM23; a expansão do curso de inglês por videoconferência, CEIBAL en Inglés; a 

ampliação da Biblioteca Digital; entrega de conjuntos de robótica, sensores e sistema de 

videoconferência nas escolas (EVALUACION 2013, online).  

Atualmente, o projeto oferece recursos, ferramentas e conteúdos digitais que podem ser 

acessados através do site oficial, além de uma plataforma multijogador, uma biblioteca digital24 

e cursos e oficinas (presenciais, online e por videoconferência) de formação para alunos e 

professores 25 . Além da capacitação e dos conteúdos digitais, o plano organiza atividades 

pedagógicas em que os alunos e os professores são convidados a participar de olimpíadas, 

concursos, desafios, experiências e projetos de formação, como Diseñando el Cambio, Ceibalin 

e Tu Clase, Uruguay, por exemplo. 

Apesar de toda a estrutura, dos recursos didáticos e dos objetivos educativos e sociais, 

não podemos nos esquecer dos alertas levantados pelo professor e jornalista Edilson Cazeloto, 

sobre a inclusão digital. Em seu livro Inclusão digital. Uma visão crítica, ele afirma que a ideia 

de inclusão digital como forma de fazer justiça social reforça a ideia sedutora de igualdade, mas 

desconsidera os fatores contextuais nos quais isso acontece: 

Nos discursos e práticas de inclusão digital, o acesso às máquinas informáticas 

é tomado como sinônimo de ascensão social ou de participação sociopolítica 

efetiva, quando, na verdade, a informatização generalizada do cotidiano 

(notadamente para as camadas de baixa renda, alvo principal dos PSID) não 

faz senão o contrário: reforça as estruturas de subordinação e poder da 

cibercultura26 e capilariza as redes de produção internacionais até o espaço da 

vida privada (2008:197).  

                                                 
23 A PAM tem mais de 100.000 atividades para alunos desde a 3ª série da Educação Primária até a 4ª 

série da Educação Média. As atividades se organizam em livros ou séries e permitem que o aluno possa 

realizar os exercícios de acordo com seu ritmo de aprendizagem, possibilitando ao docente uma 

supervisão individualizada, já que “el sistema de almacenamiento de respuestas de PAM permite 

conservar el recorrido de aprendizaje de cada alumno, para que el docente pueda supervisar su evolución 

y proponer las actividades adecuadas”. Duas vezes por ano, os usuários da PAM podem participar dos 

campeonatos, que são realizados em grupos. As classes que realizam satisfatoriamente o maior número 

de atividades recebem prêmios. “Aprendiendo se fortalece la confraternidad de los participantes en esta 

entusiasta competencia grupal que en 2016 alcanzó la cifra récord de 458 mil actividades realizadas en 

un solo día”. Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/pam> Acesso em: 17 mar. 2017. 
24 Segundo dados do site do CEIBAL, a Biblioteca Digital dispõe de 4.000 conteúdos educativos, como 

vídeos, livros, canções, audiocontos, recursos didáticos abertos, dentre outros. Além disso, possui 14 

jogos educativos e 70 livros digitais de literatura da coleção de leitura básica para a Educação Inicial e 

Primária. Disponível: <http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras> Acesso em: 

17 mar. 2017. 
25 Como exemplo de temas dos cursos e oficinas, podemos destacar o curso sobre narrativas digitais 

usando a plataforma CREA; curso de como criar, compartilhar e reutilizar recursos didáticos digitais; 

curso de novas formas de avaliação para novas formas de aprendizagem; curso de gamificação, 

aprendizagem baseada em projetos e mobile learning. 
26 “Cibercultura é a expressão que serve à consciência ilustrada para designar o conjunto dos fenômenos 

cotidianos agenciado ou promovido com o progresso das telemáticas e seus maquinismos. Afinando o 
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Além disso, ele aponta que os Programas Sociais de Inclusão Digital (PSID) atuam 

principalmente através de três objetivos: “1) ampliação de mercados; 2) formação de mão-de-

obra de baixo custo; 3) capitalização dos mecanismos da produção flexível” (2008:150). Para 

ele, nenhum Estado tem condições de garantir a distribuição social equitativa de quaisquer 

benefícios, já que  

se o acesso e a velocidade são formas de riqueza, assim como o capital 

econômico, eles também tendem sempre a se concentrar nas mãos de grupos 

relativamente pequenos, desconectados de interesses sociais mais amplos, 

abandonando à própria sorte o conjunto dos cidadãos (2008:182). 

 

Veremos, nos próximos itens, como o CEIBAL trabalha os seus três princípios 

estratégicos, educativo, social e tecnológico, além de algumas críticas que foram feitas ao longo 

dos dez anos de projeto. 

 

1.1.1 Pilar Educativo  

O pilar educativo, segundo o projeto pedagógico do Plano, tem como objetivo contribuir 

para melhorar a qualidade da educação, integrando a tecnologia não só à aula, mas também ao 

centro escolar e ao núcleo familiar. O projeto tem, portanto, a missão de ampliar o ambiente de 

aprendizagem para além dos muros da escola, permitindo que também o núcleo familiar tenha 

acesso à tecnologia e ao conhecimento. 

Em setembro de 2007, a Comissão de Educação 27  do CEIBAL lançou o Projeto 

Pedagógico no qual definiu os objetivos, atividades, fases de implantação, linhas de ação e de 

avaliação, além de identificar os fundamentos teóricos do plano. Os objetivos gerais educativos 

do Plano CEIBAL são: 

1) Contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante la integración de 

tecnología al aula, al centro escolar y al núcleo familiar.  

2) Promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos de 

Educación Primaria, dotando de una computadora portátil a cada niño y 

maestro. 

                                                 
conceito um pouco mais, poderia bem ser definida como a formação histórica, ao mesmo tempo prática 

e simbólica, de cunho cotidiano, que se expande com base no desenvolvimento das novas tecnologias 

eletrônicas de comunicação” (RUDIGER, Francisco. Cibercultura. In: MARCONDES FILHO, Ciro 

(Org.) Dicionário da Comunicação. São Paulo: Paulus. 2009. p.67 – 69).  
27 A Comissão de Educação era composta por integrantes do CEP (atual CEIP), pelo Conselho Diretivo 

Central (CODICEN), pelo MEC e pela Federação Uruguaia do Magistério. Em 2010, criou-se o 

Departamento CEIBAL Tecnologia Educativa dentro do CEIP, com foco de acompanhar 

pedagogicamente todos os docentes e desenvolver estratégias de comunicação para integrar as políticas 

educativas propostas pelo Centro CEIBAL e pelo CEIP. Disponível: <http://www.ceip.edu.uy/cte-

objetivos-15> Acesso em: 17. mai. 2016. 
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3) Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño-niño, niño-

maestro, maestro-maestro y niño-familia-escuela. 

4) Promover la literacidad y criticidad electrónica en la comunidad 

pedagógica atendiendo a los principios éticos (CEIBAL 2007). 

 

O projeto, portanto, além de promover igualitariamente o acesso ao mundo digital para 

melhorar a qualidade de ensino, estabelece uma forma de relacionamento com a tecnologia, 

pois se responsabiliza por criar diferentes ambientes de colaboração e promover a alfabetização 

digital crítica na comunidade pedagógica. 

De forma análoga, o Conselho Educativo define como objetivos específicos os seguintes 

itens: 

1) Promover el uso integrado de la computadora portátil como apoyo a las 

propuestas pedagógicas del aula y del centro escolar; 

2)  Lograr que la formación y actualización de los docentes, tanto en el área 

técnica como en la pedagógica, posibiliten el uso educativo de los nuevos 

recursos; 

3) Producir recursos educativos con apoyo en la tecnología disponible; 

4) Propiciar la implicación y apropiación de la innovación por parte de los 

docentes; 

5)  Generar sistemas de apoyo y asistencia técnico-pedagógica específica 

destinada a las experiencias escolares, asegurando su adecuado desarrollo; 

6) Involucrar a los padres en el acompañamiento y promoción de un uso 

adecuado y responsable de la tecnología para el beneficio del niño y la familia; 

7) Promover la participación de todos los involucrados en la producción de 

información relevante para la toma de decisiones; 

8) Propiciar la creación y desarrollo de nuevas comunidades de aprendizaje, 

promoviendo niveles de autonomía (CEIBAL 2007). 

 

Nos objetivos específicos, o CEIBAL enumera quais são as ações que pretende realizar 

para poder alcançar os objetivos gerais. Vale destacar que nesses objetivos podem-se 

compreender ações específicas com os professores e pais, de forma a conquistar a participação 

e desenvolver a formação de todos. Além disso, identifica-se a preocupação do CEIBAL em 

promover a criação de recursos educativos e comunidades de aprendizagem que possibilitem 

autonomia e desenvolvimento. 

Os objetivos estão fundamentados na convicção de que, por um lado, o uso de novas 

tecnologias para o estudo e desenvolvimento pessoal é um direito e uma obrigação do Estado 

e, por outro, o processo de ensinar e aprender se transformou e se enriqueceu em função, dentre 

outras coisas, da influência dos meios de comunicação, dos avanços tecnológicos e científicos, 

da quantidade de informação disponível e da nova forma de seu manuseio.  

Partindo dessas duas primícias, o projeto pedagógico aponta basicamente sete princípios 

fundamentais. O primeiro é que a incorporação dos computadores em sala de aula deve ser 

pensada em função das concepções sociais, culturais e construtivas e não apenas em função de 
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como utilizar um recurso tecnológico. O segundo é que, apesar de os computadores serem 

importantes na planificação do ensino, por permitirem ampliar o espaço de oportunidades para 

o desenvolvimento da aprendizagem (trabalhos por projetos, por tópicos ou por busca de 

soluções de problemas), as tecnologias não são neutras, já que são veículos de diferentes 

culturas, que mudam suas funções ou papéis para perpetuar sua hegemonia ou promover sua 

crítica. Por esse motivo, para o projeto, é necessário que os alunos desenvolvam a capacidade 

crítica a fim de que possam atuar de forma responsável e autônoma na construção de um mundo 

mais humano e democrático. 

O terceiro fundamento adverte que, apesar de a tecnologia da informação estar 

desigualmente distribuída entre os países e dentro das sociedades, o simples acesso à tecnologia 

e à conectividade não permite superar a chamada “brecha digital”. O acesso e o nível de uso 

são importantes, mas é ainda mais relevante que as pessoas contem “con los saberes, hábitos de 

reflexión crítica y valores necesarios para un acceso que se traduzca en desarrollo personal y 

colectivo” (CEIBAL 2007). 

O quarto fundamento define que as novas formas de expressão e comunicação 

permitidas pela tecnologia digital não substituem as que já existem, mas sim integram e 

agregam novas possibilidades. Portanto, os formatos digitais devem conviver com a linearidade 

do texto escrito. O quinto fundamento estabelece que, diante da grande quantidade de 

informação disponível, a demanda educativa está em definir “el objetivo de su búsqueda para 

comprenderla, contrastarla y procesarla, asignándole sentido y valor” (CEIBAL 2007). O sexto 

e último fundamento discorre sobre o projeto representar uma oportunidade de incidir na família 

e na comunidade, já que cada aluno recebe um laptop, com seu nome e identificação, para poder 

utilizá-lo em qualquer lugar: casa, escola, praça etc. 

O Centro CEIBAL utiliza a tecnologia como ferramenta através da qual são oferecidos 

ao sistema educativo programas, recursos didáticos, plataformas digitais e formação. Os dois 

diferentes programas do CEIBAL serão explicados e analisados nos próximos capítulos: 

Capítulo 2, o programa CEIBAL en Inglés, e Capítulo 3, o programa Laboratorios de 

Tecnologías Digitales através da Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos. Os 

recursos didáticos disponíveis são a Biblioteca Digital28 e os videogames, através da plataforma 

                                                 
28 O objetivo da Biblioteca Digital CEIBAL é colocar à disposição da comunidade educativa e do 

público em geral “libros de texto, literatura infantil y juvenil, videos y fichas didácticas, reproducciones 

de obras de arte, audiocuentos, enciclopedias e historietas. Se destaca por la colección de libros de 

lectura básica para Primaria avalada por el Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLee, de 

ANEP) y la selección de libros de texto para Educación Media y Bachillerato avalada por las 
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multijogador, de acesso aberto, chamada DOMO 29 , e também os Recursos Educativos 

Abertos30 (REA) e as Valijas31. As plataformas digitais são duas: Plataforma Adaptativa de 

Matemática32 (PAM) e Plataforma Virtual de Aprendizagem33 (CREA). A formação está a 

cargo do Departamento de Formação e é orientada a educadores e estudantes do curso de 

formação de professores. O objetivo é apresentar as diferentes ferramentas disponíveis pelo 

CEIBAL, além de facilitar a apropriação através de cursos, oficinas e outras instâncias de 

contato direto com os centros educativos (cursos por videoconferência, por exemplo). Segundo 

José Miguel Garcia, pesquisador, docente de robótica e assistente em educação no 

Departamento de Tecnologia Educativa (DSIGC-CODICEN-ANEP 34), o CEIBAL sempre 

ofereceu uma formação instrumental aos professores e, no ano passado, mudou o enfoque  

(…) sobre todo en el ámbito de abandonar esa formación instrumental, que 

fue la que dio el CEIBAL durante los primeros años y orientándola a una 

formación vinculada a proyectos específicos, o sea, no te voy a enseñar a usar 

                                                 
inspecciones correspondientes”. Além disso, a biblioteca disponibiliza todos os livros didáticos 

aprovados pela Administração Nacional da Educação Pública (ANEP) para os estudantes da Educação 

Inicial, Primária e Média. Disponível em: < http://www.ceibal.edu.uy/es/biblioteca-digital-ceibal> 

Acesso em: 17 mar. 2017. 
29 Na plataforma DOMO, aluno e professor podem acessar os jogos educativos e séries audiovisuais 

apropriados para crianças entre 9 e 14 anos, bem como aplicativos educativos que funcionam offline 

(necessário acesso à Internet apenas para baixar o conteúdo) para os tablets entregues aos alunos da 

Educação Inicial e Primária, além de poderem participar da Olimpiada del Conocimiento, que ocorre 

todos os anos e que aborda conteúdos vinculados a ortografia e gramática. Em 2016, o jogo chamava-

se Letrapaluza e participaram estudantes da Educação Inicial, Primária e Média. Site de acesso à 

plataforma DOMO: www.domo.ceibal.edu.uy.  
30 Os REAs são materiais para o ensino, aprendizagem e investigação criados pelos próprios docentes e 

publicados com uso livre. Esses recursos podem ser “rediseñados para adaptarse y mejorarse según las 

necesidades específicas del docente, combinarse con otros recursos, utilizar versiones, distribuirlas, 

hacer copias para compartir con otros”. Disponível em: < http://www.ceibal.edu.uy/es/rea> Acesso em: 

17 mar. 2017. 
31 Valijas é um site em que os alunos, principalmente da Educação Média, podem encontrar ferramentas 

gratuitas que funcionam online e/ou que podem ser baixadas. Esses mais de 80 recursos permitem 

“trabajar en la creación de presentaciones, formularios, imágenes, mapas, sitios web; edición de videos 

y sonidos, almacenamiento de información, programación de juegos y mucho más”. Na opção 

"programas", por exemplo, o aluno tem acesso ao Scratch, Kahoot, Etoys, entre outros. Site de acesso 

as Valijas: http://valijas.ceibal.edu.uy/ Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/que-es-

valijas-de-herramientas-tic> Acesso em: 17 mar. 2017. 
32 Segundo dados do site do CEIBAL, em 2016, 41% dos alunos desde o 3º ano de Educação Primária 

ao 4º ano da Educação Média usaram a Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) e nela foram 

realizadas 41 milhões de atividades.  Disponível: 

<http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras> Acesso em: 17 mar. 2017. 
33 Segundo dados do site do CEIBAL, em 2016, 75% dos estudantes e docentes da Escola Primária 

utilizaram CREA e os usuários superaram a marca de 200.000. Disponível: 

<http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras> Acesso em: 17 mar. 2017. 
34 DSIGC: Dirección Sectorial de Información para la Gestión y la Comunicación; CODICEN: Consejo 

Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; ANEP: Administración 

Nacional de Educación Pública. 



30 

 

la máquina, decime que proyectos querés hacer y yo te ayudo a incorporar la 

computadora a través del proyecto que tu estas tratando de establecer 

(GARCIA, 201735).  

 

Importante ressaltar a opinião de Mónica Báez Sus e José Miguel Garcia, docentes e 

pesquisadores, sobre a formação dos professores. Para eles, criar espaços de uso instrumental 

das tecnologias e desenvolver a formação dos futuros docentes é uma condição necessária, mas 

não suficiente, para que a tecnologia entre na sala de aula.  Para que aconteça uma mudança e 

não ocorram dissonâncias entre os mundos dos alunos, dos docentes e os espaços de formação, 

é necessária a junção de múltiplas estratégias, “que abarquen la formación docente en general 

y las didácticas en particular, ... con una clara direccionalidad y apoyo de los equipos de gestión 

educativa, y que refuercen y avancen en las acciones conjuntas con todos los niveles 

educativos” (2016:26). A base dessa proposta é que as didáticas sejam compreendidas como 

um espaço natural da inovação pedagógica. 

As atividades educativas desenvolvidas pelo CEIBAL buscam: misturar, numa mesma 

experiência, a utilização das diferentes mídias, proporcionando ao aluno a vivência de espaços 

e tempos diferentes; incentivar os trabalhos em grupo, a colaboração e a participação ativa na 

solução de desafios; estimular a aprendizagem da linguagem de programação através de 

softwares livres; fomentar a construção de novos equipamentos através de materiais reciclados; 

criar momentos presenciais de compartilhamento do conhecimento com alunos de outras 

escolas e departamentos; desenvolver o pensamento computacional através da robótica 

educativa e jogos; disponibilizar conteúdos pedagógicos em plataformas educativas virtuais; e 

utilizar a tecnologia de videoconferência como recurso pedagógico. 

Se, por um lado, essa produção intensa de recursos didáticos e atividades educativas 

com foco na formação de docentes e da comunidade no geral não permite, segundo Ana Rivoir 

e Susana Lamschtein (2014), que se considere o CEIBAL como apenas um plano de 

distribuição de computadores, por outro, as propostas pedagógicas do CEIBAL não têm 

conseguido modificar significativamente os resultados do Relatório PISA36. Divulgado em 

                                                 
35 José Miguel Garcia. Entrevista concedida à autora no dia 20 de abril de 2017, via Skype. 
36 O Programa para a Avaliação Internacional de Alunos (PISA) da OCDE “tiene por objeto evaluar 

hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca 

a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto 

equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros 

países”. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.h

tm> Acesso em: 10 jan. 2017. 
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dezembro de 201637, o relatório de 2015 mostrou uma pequena melhora nos índices de Ciências 

e Leitura, e um decréscimo na pontuação obtida em Matemática, em relação aos dados de 2009. 

Entretanto, para o especialista e colunista Pedro Varela, “no hubo grandes cambios a lo largo 

de los 12 años de evaluaciones PISA en Uruguay, salvo una pequeña caída en Matemática” 38. 

Além de propor ações para melhorar a qualidade da educação, podemos também incluir 

a este pilar educativo modificações que ocorreram no processo de ensino e aprendizagem a 

partir da escolha do modelo pedagógico proposto pela OLPC. Com base nos estudos pioneiros 

realizados por Seymour Papert, Alan Kay e Sugata Mitra, o Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT) através da OLPC propõe um modelo pedagógico que se aplica “... a 

crianças de pouca idade (entre 6 e 12 anos); satura-se a população escolhida, de forma que cada 

criança tenha seu próprio computador portátil; permite-se a conectividade à internet; utiliza-se 

software livre e aberto” (UNESCO, 2010:24).  

Outro ponto importante da OLPC é a proposta do modelo 1:1, um computador para cada 

criança, conectado à Internet. O objetivo é, através do acesso às TIC, transformar o aluno em 

sujeito ativo de seu próprio desenvolvimento, permitindo-lhe aprender a aprender e aprender a 

compartilhar com seus pares suas descobertas, ajudando a construir um conhecimento coletivo, 

baseado na experiência, no aprender fazendo e não na memorização de informações. Assim, 

segundo a proposta da OLPC, o aluno aprende a pensar e a transformar através de ações e 

reflexões, deixando no passado as memorizações obrigatórias e modificando o papel do 

professor, que passa a atuar como facilitador e colaborador. 

A ideia da OLPC de entregar à criança um laptop em domínio proprietário ampliou o 

ambiente onde se pode aprender. O direito proprietário significa que o computador passa a ser 

do aluno durante um período de tempo (até o fim do ciclo de estudo), podendo a criança levá-

lo para casa, para a praça, usá-lo em lugares e tempos diferentes. Essa ideia, além de permitir 

que os familiares e a comunidade utilizem a tecnologia, também reforça a noção da 

autoaprendizagem: o aluno pode aprender fora da escola. 

                                                 
37 Na média na América Latina, o Uruguai foi o segundo país com maior pontuação, vindo atrás do 

Chile. Dentre os 69 países avaliados, o Uruguai ficou em 46° em Ciências, 45° em Leitura e 50° em 

Matemática. Os melhores resultados nas provas PISA 2015 foram para Singapura, Japão, Estônia, 

Finlândia e Canadá. Disponível em: <http://www.elpais.com.uy/informacion/pruebas-pisa-uruguay-

mejoro-areas.html>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
38 Pontuação conquistada na prova PISA em Ciências, nos diferentes anos: 2006 = 445; 2009 = 440; 

2012 = 429; 2015 = 436. Em Leitura: 2006 = 427; 2009 = 435; 2012 = 424; 2015 = 437. Em Matemática: 

2006 = 437; 2009 = 435; 2012 = 417; 2015 = 418. Disponível em: 

<http://www.180.com.uy/articulo/65696_los-resultados-de-uruguay-en-pisa-no-mejoraron>. Acesso 

em: 10 mai. 2017. 
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Além de estender o ambiente de ensino e transformar o aluno em sujeito ativo no 

processo de aprendizagem, o modelo pedagógico da OLPC também compreende a importância 

do trabalho colaborativo. Por isso, os computadores têm sempre o uso de softwares livres de 

código aberto, o que permite que os alunos aprendam a importância de trabalhar em grupo e 

compartilhar esses conhecimentos. Entre os programas da OLPC desenvolvidos pelo mundo, o 

Plano CEIBAL é o primeiro e único a realizar a entrega de laptops a todos os alunos e em todo 

o país. 

No próximo subtema analisaremos o pilar tecnológico e como a mudança de modelo de 

sociedade, de Sociedade de Serviços para uma Sociedade da Informação e Conhecimento, 

modificou os investimentos e a forma de acesso às TIC. 

 

1.1.2 Pilar tecnológico e a construção da Sociedade da Informação e Conhecimento 

No pilar tecnológico do Projeto CEIBAL estão os objetivos e as estratégias para a 

entrega de um computador com acesso à Internet a cada aluno e professor do ensino público 

uruguaio. Isso representa a implantação de softwares, a criação de uma Rede CEIBAL com 

pontos de conexão gratuita à Internet e o desenvolvimento logístico para a entrega e assistência 

técnica dos laptops do projeto. Portanto, além da universalização do laptop, o CEIBAL criou a 

Rede CEIBAL, que permite a conexão à Internet e aos servidores do projeto via Wi-Fi em 

escolas, praças, hospitais e bibliotecas, por exemplo. O objetivo é que os alunos tenham acesso 

à conectividade não só dentro do ambiente escolar, mas também fora, de forma que tanto os 

alunos como também os seus familiares possam acessar a Internet.   

Em 2007, quando se iniciou o projeto, o universo das escolas primárias públicas era de 

2.290 escolas e, por isso, foram organizadas quatro fases sucessivas de entrega de laptops 

(INFORME ESTRATÉGICO, online).  A primeira fase começou em 10 de maio de 2007, com 

a implantação de um piloto em Vila Cardal, uma pequena localidade leiteira a 80 km de 

Montevidéu, no departamento de Florida39. Para esse piloto, foram entregues 200 laptops 

doados pela organização OLPC aos 150 alunos do 1º ao 6º anos da Escola Nº 24 de Vila Cardal 

e a seus professores. A segunda fase se iniciou em novembro do mesmo ano e permitiu que a 

experiência piloto chegasse a todas as escolas do departamento de Florida. Em 2008, além do 

Plano estender os benefícios para os outros departamentos do país, exceto Canelones e 

                                                 
39 Uruguai é um Estado dividido administrativamente em 19 departamentos: Artigas, Canelones, Cerro 

Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo (capital), Paysandú, Río 

Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres. Cada um tem seu governo 

departamental. 
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Montevidéu, foi decretada pelo governo (nº 628/008) a expansão do projeto para as instituições 

privadas, o Ciclo Básico do Ensino Médio e as Escolas Técnicas (UTU) de todo o país. Na 

última fase, em 2009, a entrega chegou a Montevidéu, a zona metropolitana (Canelones) e 

também aos novos alunos ingressantes no primeiro ano em todo o país. 

A partir desse trabalho, de 2007 a 2009, foram entregues 362.000 laptops para os alunos 

e 18.000 para professores de Educação Primária pública, além de conectividade e Internet a 

2.068 escolas. Isto significa, segundo o informe que destaca as principais linhas estratégicas do 

Plano, que 220.000 novos lares passaram a ter acesso à tecnologia digital, dos quais metade 

pertencem ao quintil mais pobre da população. Além disso, com a expansão do projeto para a 

Educação Média, UTU e escolas particulares, foram comprados mais 100.000 laptops para 

serem entregues até 2010 (INFORME ESTRATÉGICO, online). 

Segundo Fullan, Watson, Anderson (2012), em 2012, todos os alunos e professores do 

ensino público uruguaio tinham recebido um laptop com direito proprietário, o que lhes 

permitia utilizá-lo na escola e fora dela. Segundo dados oferecidos por Miguel Brechner, 

presidente do projeto, em entrevista cedida a Rádio En Perspectiva (Montevideo – Uruguai), 

no dia 25 de maio de 2015, o CEIBAL tinha distribuído, até aquela data, mais de um milhão de 

tablets e laptops em todo o país (EN PERSPECTIVA, online). A Rede CEIBAL contava, em 

março de 2013, com 7.014 pontos de acesso sem fio instalados em diversos espaços (RIVOIR 

e LAMSCHTEIN, 2014) e, em 2016, com 797.000 usuários do sistema. Os dados oferecidos 

pelo CEIBAL em seu site40  indicam que, em 2016, 100% dos centros educativos tinham 

conectividade Wi-Fi e acesso à Internet; dentre as escolas públicas urbanas, 92,9% delas tinham 

acesso à Internet por fibra ótica e 99,8% possuíam equipamento de videoconferência.    

Na área das telecomunicações foi também necessário investir em infraestrutura para 

poder aumentar a densidade dos serviços de banda larga41 no país, já que o acesso à Internet 

com velocidade e qualidade  

tiene en el siglo XXI la misma importancia para el crecimiento y la igualdad 

que en el siglo XX tuvieron las infraestructuras eléctrica y de caminos. Su 

democratización es clave para el éxito del modelo de desarrollo económico y 

social del país, así como para asegurar una sociedad más justa e inclusiva 

(ADU 2011 – 2015, online).  

 

                                                 
40 CEIBAL en cifras. Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-

cifras>. Acesso em: 16 mar. 2017. 
41 Segundo dados da Netindex, o “Uruguay ocupa el lugar 51 entre 196 países auditados. Con un 

promedio estimado de 21,3 Mbps, se sitúa como el país con mejor desempeño en el continente 

americano, donde sólo es superado por Estados Unidos y Canadá” (NETINDEX, online). 
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Esses serviços e a construção da infraestrutura das telecomunicações são 

responsabilidade da empresa de comunicação pública, a ANTEL42 (Administração Nacional de 

Telecomunicações). Especificamente no Plano CEIBAL, a ANTEL subsidiou os serviços de 

conectividade nas escolas urbanas e os serviços sem fio nas escolas rurais, além de subministrar 

o acesso à Internet nos centros educativos e torres para instalação de antenas. 

Os laptops utilizados pelo Plano CEIBAL apresentam certas características específicas. 

Os primeiros a serem comprados e entregues aos alunos foram os XOs. Esses equipamentos, 

especialmente desenvolvidos pela OLPC, são mais resistentes, com baterias de longa duração, 

painel não reflexivo (o que permite o uso em lugares externos), sistema operativo baseado em 

Linux e, principalmente, de baixo custo (U$ 100 dólares). Além disso, os XOs têm outras 

características interessantes: o sistema operacional e os dados dos usuários são armazenados 

em memória flash (não há disco rígido); possuem alto-falante, microfone e câmera embutida 

(tiram fotos e gravam vídeos); possuem controle para jogos, tela giratória, portas USB, rede 

sem fio, conexão para fone de ouvido e microfone externo. Além desses laptops, o governo 

entregou computadores Magalhães, Olidata e Positivo, todos com multimídia, conexão Wi-Fi, 

rede Ad Hoc e software livres de código aberto (Linux: Ubuntu ou Gnome). 

O custo total de propriedade43 do programa CEIBAL é de aproximadamente U$ 400,00 

(dólares americanos) por quatro anos e U$100,00 por ano por criança. Esse número inclui a 

compra e a troca dos laptops após quatro anos de uso, os custos de Internet, de fibra ótica, da 

instalação de programas de videoconferências, o portal e as plataformas digitais 

disponibilizadas pelo CEIBAL, os recursos digitais, os kits de robótica, além da formação 

inicial aos professores (FULLAN, WATSON, ANDERSON, 2014). 

O pilar tecnológico talvez seja o que mais recebeu críticas dos docentes. Segundo dados 

oferecidos pela pesquisa Impactos del Plan CEIBAL en las prácticas de enseñanza en las aulas 

de primaria 44 , realizada pelo Instituto de Avaliação Educativa da Faculdade de Ciências 

Humanas da Universidade Católica do Uruguai e também pelo Departamento de Educação da 

Universidade de Albany (Nova Iorque/EUA), em 2012, 90% dos professores criticaram a 

velocidade com que se incorporou o projeto nas escolas, o que acabou não permitindo uma 

preparação adequado dos professores e seus familiares. Além disso, a pesquisa aponta que 80% 

dos docentes que tinham participado de alguma instância de formação, a qualificaram como 

insuficiente, pois os conteúdos abordados tinham pouca utilidade ou possibilidade de adaptação 

                                                 
42 Criada em 1974 pelo Decreto Lei 14.235, sob a forma jurídica de serviço público descentralizado. 
43 Total Cost of Ownership (TCO). 
44 Disponível em: < https://www.academia.edu/13536255>. Acesso em: 16 mai. 2017. 
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ao trabalho diário com os alunos. A maioria dos professores (90%) também apontou que tais 

capacitações eram realizadas fora da jornada de trabalho, aumentando com isso a carga de 

trabalho e dificultando o acesso de muitos profissionais. 

Em entrevista ao meio de comunicação El Espectador, sobre esta pesquisa, o presidente 

do CEIBAL, Miguel Brechner, justificou que “el beneficio justifica el apuro, cuando uno hace 

cosas se equivoca y cuando uno decide también se equivoca pero haber implementado el 

proyecto en tres años generó un impacto fuerte” (EL ESPECTADOR, 2012). Porém, 

infelizmente não se conseguiu utilizar esse impacto forte para mudar as práticas escolares, pois 

os professores não estavam devidamente preparados e não havia recursos didáticos digitais 

apropriados para que o professor pudesse aplicá-los em aula. A pesquisa aponta, assim, que a 

chegada dos XOs não conseguiu mudar a forma de interação entre o aluno e o professor e entre 

o aluno e o conhecimento, e que as práticas dos docentes “con las XO se asemejan mucho a las 

que se realizan sin ella” (PESQUISA CEIBAL, 2012:108). 

Outro grave problema foi apontado pela área de Avaliação do Plano CEIBAL (DSPE-

ANEP45) em março de 2011, quando, através de seus dados anuais, levantou que mais de 30% 

das Ceibalitas46 estavam fora de serviço por problemas técnicos (EVALUACION 2010, 2011). 

Os índices demonstravam que, entre os anos de 2009 e 2010, os números de computadores que 

não estavam funcionando aumentaram, permanecendo nos lares desligados pois não foram 

enviados por correio a Montevidéu, ao CEIBAL, para conserto. Em 2011, as dificuldades 

diminuíram quando o CEIBAL mudou o sistema de reparação das máquinas, passando a retirar 

e reparar os equipamentos nas escolas.  

Vale a pena também destacar que as tentativas de implantar políticas educativas que 

possibilitassem a integração do computador no espaço escolar público começaram em 1985 

(pós-ditadura militar), com o presidente Júlio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado47, através 

da instauração de uma Comissão de Informática e Educação com o objetivo de estudar se o uso 

das TIC no ensino poderia melhorar o sistema educativo uruguaio. Entre 1987 e 1989, a 

Comissão instalou 20 Centros Experimentais de Informática Educativa (CEIE) em todo o 

                                                 
45 Direção Sectorial de Planificação Educativa (DSPE) e Administração Nacional de Educação Pública 

(ANEP). 
46 Ceibalita é o nome dado ao computador XO que foi entregue pelo CEIBAL aos alunos. 
47 O Frente Amplio foi fundado em 1971 e se define como um partido de esquerda e de centro esquerda, 

que tem em sua formação o Partido Comunista, Socialista, Partido Obrero Revolucionário, entre outros. 

Presidentes/Partidos: 1985-1990 Júlio Maria Sanguinetti (Partido Colorado); 1990-1995 Luis Alberto 

Lacalle (Partido Nacional); 1995-2000 Júlio Maria Sanguinetti (Partido Colorado); 2000-2005 Jorge 

Luis Batlle (Partido Colorado); 2005-2010 Tabaré Vásquez (Partido Frente Amplio); 2010-2015 José 

Mujica (Partido Frente Amplio). 
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território nacional, sendo 10 na capital e 10 no interior (EVALUACIÓN, online). O objetivo 

desses CEIEs era conseguir uma formação integral do docente, familiarizar o aluno com o uso 

do computador e encontrar respostas sobre por que, para que e como usar um computador no 

ambiente educativo (INFED2000, online). 

Os primeiros anos da experiência trouxeram importantes aprendizagens sobre o tema, 

como: a importância da capacitação e da postura receptiva dos docentes diante da tecnologia e 

de novas metodologias de ensino; a constatação de que o uso do computador não implica, 

automaticamente, o desenvolvimento do pensamento lógico e/ou crítico; a averiguação de que 

o computador deve ser considerado mais uma das ferramentas disponíveis ao docente para o 

processo de ensino-aprendizagem (INFED2000, online). 

Com base nessas aprendizagens, iniciou-se, de 1990 a 1992, a redação de um novo 

projeto chamado INFED 2000, que tinha como propósito integrar a informática ao ambiente 

educativo, criando Salas de Informática. Neste novo espaço, o professor seria um facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, o aluno um participante ativo e o saber estaria orientado para a 

realidade circundante (INFED2000, online). O projeto significou uma grande inversão 

financeira que acabou ficando restrita a algumas escolas (SIRI, 2012) e a poucos alunos, já que 

o uso dos equipamentos dependia da articulação entre os professores e a direção da escola 

(EVALUACION 2007, online). 

No governo do presidente uruguaio Júlio Maria Sanguinetti (1995 – 2000), foi realizada, 

na área da educação, a “Reforma Rama”, que propunha, dentro de um contexto social de perda 

de poder aquisitivo da classe média e má distribuição de renda, solucionar os problemas da 

pobreza através da educação, apostando na construção de um “país de serviços”. Para isso, era 

necessário criar um novo currículo escolar (Plano 1996) que permitisse formar uma nova força 

de trabalho com um profundo conhecimento de línguas (materna e estrangeira), reconhecimento 

da realidade social e pensamento científico e matemático (RAMA, 2004). A necessidade de 

criar um país de serviços fundamentava-se nos índices dos últimos anos da População 

Economicamente Ativa (PEA), que mostravam um decréscimo nas atividades agrícolas e na 

ocupação industrial e um importante incremento no terceiro setor (serviços turísticos, 

financeiros, comerciais e da administração pública) (RAMA, 2004). 

Na elaboração do novo currículo foi introduzido, pela primeira vez na Educação Média, 

o ensino de informática dentro da chamada Área Instrumental, que era composta também por 

matemática, espanhol e inglês. O objetivo dessa incorporação era que os alunos 

desenvolvessem habilidades para o manuseio do computador e, por isso, recebiam aulas de 

informática durante dois anos do Ciclo Básico, o que lhes permitia conhecer a história, o 
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hardware e como usar o Windows e alguns programas disponíveis nessa plataforma: Word, 

Power Point e Excel. Sobre a Internet, eram estudados principalmente o uso dos principais 

navegadores,  a busca de dados e o uso do correio eletrônico (RAMA, 2004). Para os 

professores, foram elaborados dois Guias de Apoio ao Docente de Informática com o objetivo 

de apoiar o trabalho, além de serem incorporadas Salas de Informática aos Institutos de 

Formação de Docentes, onde alunos e professores podiam fazer cursos sobre o Office. A partir 

de 2000, passaram a constar disciplinas de informática nos currículos dos cursos 

profissionalizantes (EVALUACION 2007, online). 

Em 2001, na presidência de Jorge Luis Batlle, também do Partido Colorado, foi lançado 

o Programa de Conectividad Educativa48, que tinha como um dos objetivos fundamentais levar 

conexão à Internet de forma gratuita a todos os centros educativos da Administração Nacional 

de Educação Pública (ANEP) no país. Paralelamente, desenvolveram-se cursos para a 

capacitação de docentes, a fim de que pudessem utilizar a conexão à Internet nos centros de 

ensino (EVALUACION 2007, online). O Informe Final do programa apontou que as tentativas 

de apropriação da tecnologia por parte dos professores era lenta e que havia problemas, por 

parte das escolas, de manutenção do sistema de acesso à Internet em funcionamento, que 

acabavam fazendo com que a conectividade muitas vezes não funcionasse (EVALUACION 

2007, online). Além desse programa, o governo Batlle lançou o Programa Uruguay Sociedad 

de la Información (Red USI), que funciona até hoje, e criou também uma rede pública-privada 

de infocentros comunitários, com o objetivo de “disminuir la 'brecha digital', tendiendo a que 

todos los ciudadanos tengan parte en las oportunidades de la sociedad del conocimiento”. Além 

de acesso aos equipamentos informáticos e uso da Internet, os infocentros49 oferecem cursos de 

capacitação para toda a população (RED USI, online). 

Em 2005, com a chegada do partido Frente Amplio ao executivo nacional, ocorreram 

várias mudanças na educação pública. Além da implantação do CEIBAL (2007), este governo, 

apesar das dificuldades corporativas impostas pela administração pública, conseguiu aumentar 

o orçamento destinado ao ensino público, melhorar o salário dos docentes, elevar os gastos com 

a educação básica, redefinir (dezembro/2008) as diretrizes gerais e os conteúdos programáticos 

das áreas de conhecimento do núcleo básico (de matemática, de línguas, artístico, social, de 

                                                 
48 Este programa ocorreu através de um convênio da ANEP com a ANTEL.  
49 Segundo dados da Red USI, “A la fecha existen 272 infocentros comunitarios operativos vinculados 

a la Red USI: 78 Espacios de Inclusión Digital, 103 Centros MEC (Ministerio de Educación y Cultura) 

y 91 centros de varios otros tipos” (RED USI, online).  
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natureza e corporal) e criar o projeto Professores Comunitários50 (agosto/2005), que estendeu 

a educação além dos muros da escola, aumentando o tempo pedagógico e respeitando a cultura 

local (IFRÁN, 2012). 

Todas essas mudanças foram consequência da proposta do Frente Amplio de mudar o 

projeto de sociedade, passando de uma Sociedade de Serviços para uma Sociedade da 

Informação e Conhecimento. Tais mudanças começaram a ser definidas depois de o governo 

ter criado, em 2005, a Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico51 e, em outubro de 

200652, incluir nas obrigações da Agência a Sociedade da Informação e do Conhecimento. Em 

200753, o governo delegou à Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Informacion 

de Uruguay (AGESIC) a função de  “impulsar el avance de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, promoviendo que las personas, las empresas y el Gobierno realicen el mejor uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones” (art. 118) (AGESIC, online). 

 Assim, AGESIC possui como atividades permanentes: definir, difundir e fiscalizar a 

normativa informática; desenvolver projetos e analisar as tendências tecnológicas; assessorar 

as instituições públicas sobre a informática; e capacitar e difundir o Governo Eletrônico, 

apoiando a transformação e a transparência do Estado (AGESIC, online). O desenvolvimento 

dessas atividades é importante porque, segundo a AGESIC, quando uma nação quer melhorar 

o desenvolvimento, no contexto atual da SIC, deve investir maciçamente em ferramentas das 

chamadas TIC, sem se esquecer de regulamentar as condutas do bom uso e favorecer, dentro 

da realidade do país, a apropriação social da tecnologia. O Uruguai, segundo a AGESIC, é um 

país com uma economia pequena dentro do sistema global e, por isso,  

para mantener o incrementar el crecimiento económico mejorando a la vez el 

bienestar de la población, es esencial utilizar con inteligencia las nuevas 

herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de la educación, los 

servicios gubernamentales y el desarrollo productivo (AGESIC, online). 

 

Para poder articular e difundir as diversas iniciativas de desenvolvimento da SIC e 

estabelecer critérios, linhas e metas específicas para melhorar a forma de apropriação das TIC, 

a AGESIC passou a estabelecer, a partir de  2007, uma Agenda Digital do Uruguai (ADU). As 

ADUs são planos de governo que apontam as iniciativas prioritárias para o desenvolvimento da 

                                                 
50 Este projeto surge das experiências da ONG El Abrojo, que, no começo dos anos 90, realizava um 

trabalho de alfabetização com jovens que moravam em áreas de risco e que tinham dificuldades de 

aprendizagem. A ideia básica do projeto é que o docente, indo até a casa do aluno, pudesse criar um 

processo de alfabetização dentro do lar, restituindo a vontade do aluno de aprender e recompondo os 

vínculos da escola com a família.   
51  Lei Nº 17.930 -  Artículo 72.  
52  Lei Nº 18.046 - Artículo 54. 
53  Lei Nº 18.172.  
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SIC no país. Até 2015 foram divulgadas três ADUs (ADU 2007-2008, ADU 2008–2010 e ADU 

2011-2015). A ADU é  

un compromiso país, consensuado por actores gubernamentales, de la 

academia, privados y de la sociedad civil organizada … los acuerdos no se 

limitan a un plan nacional de tecnología: su foco se encuentra en la inclusión 

social y en potenciar las capacidades nacionales a través de las TIC 

(URUGUAY DIGITAL, online).  

 

Estes planos de governo definem, portanto, dentro de diferentes linhas estratégicas54, o 

que cada projeto deve atingir durante o período de validade dessa agenda. Além do Plano 

CEIBAL, as ADUs definem estratégias, por exemplo, para a televisão digital e interativa, a 

preservação do acervo cultural e a modernização da gestão pública. Portanto, o Plano CEIBAL 

não é uma ação isolada por parte do governo para modernizar a educação, mas sim faz parte do 

projeto governamental para criar uma SIC no país. Para isso, o Estado, desde o começo, 

compreendeu que, além de entregar laptops aos alunos em determinada idade escolar, aumentar 

a conectividade à Internet nos Centros Educativos e espaços públicos e incentivar o 

desenvolvimento de recursos didáticos e o uso das TIC nas escolas, deveria também 

universalizar o acesso à banda larga tanto nas casas como nas empresas; criar projetos de 

alfabetização digital para toda a população; ampliar o número de Centros MEC55 (Ministério 

de Educação e Cultura) em todo o país; digitalizar os acervos das Bibliotecas Nacionais; criar 

um sistema de infraestrutura nacional de dados especiais; promover a indústria de software e 

conteúdos digitais; e agregar valor à cadeia agropecuária (Registro Único de Produtos e Sistema 

Nacional de Informação Agropecuária) (ADU 2011-2015, online).  

 

1.1.3 Pilar Social e a Brecha Digital 

O terceiro princípio estratégico do Plano CEIBAL é o pilar social, que se refere à 

equidade e ao dever do Estado em assegurar o acesso às TIC a todos os alunos e professores da 

escola pública e privada (Educação Primária, Média e Técnica), com o objetivo de “... igualar 

las oportunidades de los individuos, permitiendo democratizar el conocimiento y el desarrollo 

de aptitudes y talentos” (FERREIRA, GILI e ITHURRALDE, 2010:6). O CEIBAL surge, 

                                                 
54  Linhas estratégicas ADU 2011-2015: Equidade e Inclusão Digital; Participação Cidadã; 

Transformação do Estado; Impulso à Educação; Inovação e Geração de Conhecimento; Integração 

Territorial; Inserção Internacional. A diferença entre as duas ADUs anteriores e a de 2011-2015 é que, 

até 2011, havia uma linha específica para criar infraestrutura no país.  
55 “Los Centros MEC son espacios educativos y culturales, creados con el fin de facilitar el acceso a la 

educación, a la innovación científica y tecnológica y a servicios y productos culturales, llevando a cabo 

así políticas de democratización y descentralización para todos los uruguayos” (CENTRO MEC, 

online). 
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portanto, com a finalidade de reduzir a brecha digital e, com isso, contribuir para a inclusão 

social.  

No capítulo dois (Contribuición del Plan CEIBAL a la reducción de la brecha digital y 

a la inclusión social) do livro Plan CEIBAL e Inclusión Social, as autoras Ana Rivoir e Lucía 

Pittaluga afirmam que o estudo da brecha digital tem passado, ao longo dos anos, por diferentes 

etapas. Se num primeiro momento compreendia-se a brecha digital a partir do ter ou não acesso 

às TIC, hoje se estuda o fenômeno a partir de uma perspectiva multidimensional, já que há uma 

relação da brecha digital com outras desigualdades (econômicas, culturais, de gênero etc.). Por 

isso, segundo Ana e Lucía, ao analisar se o Plano CEIBAL contribuiu ou não para diminuir a 

brecha digital, deve-se compreender não só o acesso às TIC, à conectividade ou à Internet, mas 

também o motivo e a finalidade da utilização da Internet, além de entender se o uso é com 

sentido e se a utilização dessas ferramentas produz ações e práticas produtivas. Quando isso 

acontecer “se habrá producido apropiación social de las TIC” (PITTALUGA e RIVOIR, 2013: 

55).  

No mesmo capítulo elas também apresentam os resultados de uma pesquisa que foi 

realizada de 2008 a 2010, com dados de 2004 a 2010. Entre outras análises importantes, 

afirmam que a presença de conectividade nos espaços públicos permite criar uma “forma 

distinta de vivir el barrio o la localidad”, pois tanto adultos como crianças que não têm conexão 

à Internet em casa passam a frequentar esses lugares, convertendo-os “en un ámbito más de 

aprendizaje y encuentro”: “Se consolidan así espacios de conexión donde se intercambian 

conocimientos informáticos y soluciones a problemas informáticos. En tal sentido, la 

sociabilidad presencial también se intensifica, pues existen motivos y espacios nuevos para 

compartir56” (PITTALUGA e RIVOIR, 2013: 64).   

Além da questão dos novos espaços apontados pelo CEIBAL, as autoras afirmam que, 

logo após a implantação do CEIBAL, verifica-se “... el cierre de la brecha digital en términos 

de tenencia de computadoras en el hogar, mientras que en términos de conectividad se observan 

cambios pero menores57” (PITTALUGA e RIVOIR, 2013: 60). Em relação à redução das 

                                                 
56  Sobre este assunto, em minha dissertação de mestrado “O Plano CEIBAL e a constituição de 

ambientes comunicacionais em escolas, praças e famílias”, analisei projetos e programas realizados nas 

praças públicas do Uruguai que utilizaram as TICs entregues pelo Plano como motivos para aprender 

juntos, para reconhecer publicamente os trabalhos apresentados, para misturar o digital ao analógico, 

para, enfim, criar momentos de vinculação social, onde o nós tem mais força que o eu: juntos e não 

individualizados (NAVARRETE, H.M.C., 2013). 
57 Em 2004, segundo dados da Encuesta Continua de Hogares – INE, a brecha de acesso entre ricos e 

pobres à conexão de Internet era de 132,0 e, em 2010, passou a ser de 8,8. Para microcomputadores, em 
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desigualdades em termos sociais, econômicos e culturais, as pesquisadoras apontam que, apesar 

de o Plano ter modificado o acesso à informação, ao conhecimento e ao registro digital, existe 

o risco de que o CEIBAL não consiga contribuir para a redução das dimensões da brecha digital 

relacionadas ao uso com sentido e utilidade, pois “la apropiación social y el aprovechamiento 

para el desarrollo de esta tecnología son aún limitados, particularmente por parte de los adultos 

de los hogares” (PITTALUGA e RIVOIR, 2013: 90). 

Após o encerramento da primeira etapa, que foi a entrega de tecnologia (laptop e 

conectividade) em todo o território nacional, o plano construiu estratégias específicas para 

melhorar e aumentar a utilização da tecnologia com fins educativos, já que a avaliação anual 

2009-201158 demonstrava decréscimo constante do uso da XO em sala de aula. Já em 201359, 

em sua avaliação anual, o CEIBAL quantificou o uso dos recursos digitais educativos, ou seja, 

a plataforma de gestão de conteúdos, CREA (em 2014, passou a chamar CREA2), e a 

plataforma online para a aprendizagem de matemática, PAM, implantadas naquele ano, 

demonstrando o aumento60 do uso de ambas as plataformas após a capacitação de professores, 

diretores e inspetores. Esse projeto de capacitação, que começou em 2012 e se aprofundou em 

2013, criou a figura de Maestro de Apoyo CEIBAL (MAC): professores capacitados no uso das 

plataformas que acompanham os docentes na sala de aula.  

Na pesquisa de 2014, o CEIBAL mostra dados de tendência de uso: 77% dos alunos 

utilizam a Ceibalita para trabalhar em sala de aula, 39% para jogar, 37% para fazer a lição de 

                                                 
2004, a brecha era de 32,8 e, em 2010, caiu para 1,2. A brecha de acesso à TV a cabo diminuiu também, 

porém de forma mais lenta do que nas outras duas TIC, pois, em 2004, era de 5,3 e, em 2010, de 2,9. O 

acesso à TV a cabo não faz parte dos objetivos da política pública CEIBAL (PITTALUGA e RIVOIR, 

2013). 
58 Segundo a avaliação do CEIBAL de 2009-2011, Evaluación Anual Primaria, os dados mostravam a 

queda no uso dos laptops em sala de aula: “En lo que refiere a la frecuencia de uso por parte de los 

actores (niños, maestros, familias) se denota un leve descenso en el período 2009-2011, este 

comportamiento es el esperado ya que como toda innovación tiene un overshooting (sobresalto) al 

comienzo del uso debido a la novedad y expectativas con la misma. Los niños declaran que navegar es 

la actividad que más utilizan”. Disponível em: 

<http://www.ceibal.edu.uy/storage/app/uploads/public/58a/4ab/2f2/58a4ab2f2bb5c595345553.pdf>. 

Acesso em: 04 dez. 2016. 
59 Em 2013, segundo os dados da Evaluación Anual Primaria daquele ano, existiam 607.459 usuários 

diretos do Plano, 96% das escolas de Educação Inicial e Primária e 99% das Escolas Ciclo Básico e 

UTU tinham instaladas conexão à Internet, o que significava que 99% dos alunos estavam cobertos pelo 

projeto. Disponível em: 

<http://www.ceibal.edu.uy/Documents/Evaluacion%20Anual%20Primaria%202013%20_Resumen%2

0Ejecutivo_.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2016. 
60 Antes da atuação do MAC, 63% conheciam o CREA e 21% conheciam o PAM. Depois, com o 

trabalho dos Maestros de Apoyo CEIBAL (MAC), os números passaram para 85%  (CREA) e 46% ( 

PAM). Disponível em: 

<http://www.ceibal.edu.uy/Documents/Evaluacion%20Anual%20Primaria%202013%20_Resumen%2

0Ejecutivo_.pdf> Acesso em: 04 dez. 2016. 
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casa, 28% para escutar música, 20% para acessar as redes sociais, 19% para compartilhar com 

a família, 19% para fazer ou gravar fotos, 15% para ler livros e 5% não a utilizam. O Plano 

destaca que “el predominio de uso de la Ceibalita para el trabajo en clase se evidencia desde 

2009” (Evaluación Anual 2014). A porcentagem dos alunos que levam a Ceibalita à escola 

aumentou em todas as regiões do país (Montevidéu, interior rural e urbano) entre 2012 e 2013, 

aumentando também a quantidade de horas semanais no uso do equipamento, que, em 2014, 

chegou a ser de 5,2 horas. 

Miguel Brechner, presidente do Plano CEIBAL, afirmou em apresentação no encontro 

de educação SIMO 2015, que “... desde el origen nosotros planteamos el Plan CEIBAL como 

un Plan social y de derechos. Para nosotros, en el Uruguay, que un niño acceda a la tecnología 

y tenga una computadora es el mismo derecho que tiene que acceder a la educación pública o 

que tiene que acceder a la salud. Exactamente un derecho” (SIMO EDUCACIÓN, online). 

O direito à educação, à saúde, à previdência social e a uma legislação social de amparo 

ao trabalhador urbano são alguns dos frutos das reformas iniciadas em 1904 e 

institucionalizadas na Constituição de 1917, pelo então presidente do Partido Colorado, Battle 

y Ordóñez.  Conhecida como a primeira democracia latino-americana e como a "Suíça da 

América", o Uruguai é um país que historicamente integra e inclui seus cidadãos, garantindo 

direitos individuais e sociais. Isso faz parte da imagem nacional que o cidadão uruguaio tem de 

seu país, o que permite manter o orgulho de sua nacionalidade, de seu passado e presente. Por 

isso, apesar dos índices não tão bons nos Relatórios PISA, a aceitação do Plano CEIBAL pela 

população continua alta, pois independentemente dos resultados, o acesso à tecnologia e ao 

conhecimento é um direito de todos. 

Vale ressaltar, antes de finalizar este capítulo, o descontentamento de diversos setores 

acadêmicos, em especial da Universidade da República (Udelar), quando o CEIBAL informou  

que, em maio de 2015, havia assinado um acordo com a empresa Google para que os docentes 

e estudantes pudessem utilizar, de forma gratuita, o correio eletrônico da Google, Gmail (com 

espaço ilimitado), Google Drive (ilimitado) e as Google Apps (ferramentas para editar 

documentos, planilhas eletrônicas e apresentações na nuvem). Para o CEIBAL, este acordo era 

importante porque possibilitava "(…) crear, compartir y editar contenidos en tiempo real, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Esto permite un trabajo colaborativo, tanto entre 

estudiantes como entre estudiantes y docentes" (EL PAIS(b), 2015). Para os representantes da 

Udelar, este acordo, feito sem prévia discussão com a sociedade, ia contra a normativa do país 

de proteger os  dados pessoais dos alunos menores de idade. Diante das indagações da Udelar, 

a Unidade Reguladora de Controle de Dados Pessoais (URCDP) declarou que o convênio 
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cumpria com todas as normas vigentes em matéria de proteção de dados pessoais e que o 

contrato, além de poder ser finalizado a qualquer momento pelo Ceibal, proíbe a empresa de 

utilizar os dados dos usuários com fins publicitários de qualquer tipo. Apesar do temor de 

muitos de que o país fosse vítima de espionagem, o acordo segue vigente. 

No próximo capítulo, analisaremos o programa Ceibal en Inglés, buscando 

compreender, a partir dos estudos do pensador alemão Dietmar Kamper, como o excesso de 

imagens e o excesso de vinculações de distância podem afetar nossa percepção do que está 

acontecendo no presente e com o nosso corpo. 
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El Ojo (1970) 

 

… El mundo cede vuelve 

retrocede 

se borra se derrumba se hunde 

lejos 

deja de ser. 

Qué será de nosotros 

qué es esto preguntamos recelosos 

qué es. 

Y sin embargo 

sobre el sordo delirio sobre el fuego 

de todo lo que quema y que se quema 

en lo más implacable de la noche 

en lo más ciego de la noche está 

planeando sobre el colmo y la ceguera 

un ojo frío y despiadado y neutro 

que no entra en el juego 

que no se engaña nunca 

        que se ríe. 

 

Idea Vilariño 

Poeta e ensaísta uruguaia 
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2. APRENDENDO A ESTAR PRESENTE  

A chamada comunicação eletrificada e instantânea, que aumenta nosso alcance 

comunicativo no tempo, espaço e intensidade, tem tendência a não utilizar completamente o 

nosso sistema complexo de articulação de linguagem (os sentidos), privilegiando cada vez mais 

a audição e a visão, em detrimento do tato, olfato e paladar. Essa tendência de privilegiar os 

sentidos de distância, especificamente o da visão, inflaciona as imagens visuais e modifica a 

nossa percepção do tempo, dificultando ao homem contemporâneo sentir-se no aqui e no agora, 

pois, nesse processo, ele acaba perdendo o “sentir-se corpo” e o “sentir-se presente”.  

Especificamente no processo educacional, os espaços chamados “virtuais” e a educação 

denominada “à distância” estão sendo cada vez mais incentivados, desmanchando, diariamente, 

os momentos em que juntos, professores e alunos, aprendiam com e na presença do corpo, com 

o convívio direto repleto de gestos e outras linguagens, permitindo, assim, que fossem 

construídas redes de afetos, de memórias e de vínculos de proximidades. 

Antes de analisarmos quais são as consequências da hipertrofia da visão em nosso corpo, 

em nossa sociabilidade e em nossa percepção do tempo e do espaço, segundo as noções do 

sociólogo do corpo, o alemão Dietmar Kamper, devemos entender a importância dos sentidos 

e o que são os vínculos. 

 

2.1 Sentidos de proximidade e distância 

No contato direto com o outro, na comunicação presencial e sem mediações, todos os 

nossos órgãos dos sentidos intervêm de forma a poder perceber e expressar, através de 

linguagens verbais e não verbais, nossos sentimentos e informações. Para Romano, “la 

diferencia fisiológica y la cooperación de los sentidos reflejan al mismo tiempo la diferencia y 

coordinación en la formulación”, já que os significados não são resultado de apenas um sentido, 

mas da participação de todos eles: “Lo que se denomina de conocimiento no es únicamente la 

capacidad del oído que aprehende el lenguaje, sino también de la vista, de la percepción visual, 

del tacto y del paladar” (ROMANO, 2004a:172). 

O antropólogo Ashley Montagu, em seu livro Tocar. O significado humano da pele, 

afirma que o tato é o sentido mais fundamental de nossa vida, pois é sobre ele que se sustentam 

todos os outros sentidos. A pele, além de ser o mais extenso, antigo e sensível órgão do sentido 

de nosso corpo, é também “nosso primeiro meio de comunicação, nosso mais eficiente protetor” 

(MONTAGU,1988:21), pois sua imensa capacidade de apreensão e transmissão de sinais e de 
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criação de respostas nos permite perceber e conhecer o ambiente. A pele em si não pensa, 

comenta Montagu, mas a sua versatilidade somente fica atrás do próprio cérebro.  

A forma como lidamos com os sentidos do tato é definida culturalmente, mas todo ser 

humano precisa, para sobreviver fisicamente e para desenvolver seu comportamento, de 

estimulações táteis. “O ser humano pode sobreviver a privações sensoriais extremas de outra 

natureza, como a visual e a sonora, desde que seja mantida a experiência sensorial da pele” 

(MONTAGU, 1988:106). 

Através da pele podemos aprender o que é o mundo externo, uma vez que através do 

tato interagimos com as coisas e com os outros, estruturando o nosso mundo que é “composto 

por presenças, coisas que são corpos” (MONTAGU, 1988:129). “Não acreditamos na realidade 

de coisa alguma a menos que possamos tocá-la; nossas evidências devem ser tangíveis” 

(MONTAGU, 1988:127). Realimentamos constantemente o cérebro com informações 

capturadas pela pele “a fim de efetuar os ajustes necessários em resposta aos dados captados” 

(MONTAGU, 1988:34). 

O tato e o sentido da propriocepção são os dois critérios básicos para que o homem 

compreenda qual realidade é ele ou seu corpo: “Quando encosto e quando empurro, se não cede, 

se resiste, então sinto a realidade primária: não é a minha pele, não é a minha força – então 

existe independente de mim” (GAIARSA, 2013:93). A pele, portanto, é o limite fundamental 

do eu. Se não sei até onde minha pele vai ou onde estão meus membros, “não sei quem sou nem 

quais são meus limites” (GAIARSA, 2013:102). 

Os sentidos humanos desenvolvem-se sequencialmente: primeiro a dimensão tátil, 

depois a auditiva e por último a visual. Portanto, nos primeiros anos de vida, são muito mais 

importantes as experiências táteis e auditivas do que as visuais. Com a aproximação da 

adolescência, a ordem passa a ser a visual, auditiva e tátil. “Contudo, uma visão só pode se 

tornar significativa a partir do que a pessoa tiver sentido a nível tátil e a partir do que tiver 

ouvido” (MONTAGU, 1988:299). 

A visão e a audição são sentidos de alerta e prontidão para o homem, sendo, portanto, 

motivados pelo medo. Como sentidos de distância, a função primordial é permitir que o homem 

possa antecipar possíveis ameaças. Esses sentidos atingem a maturidade em seu 

desenvolvimento (filogenético e ontogenético) num período posterior aos dos sentidos de 

proximidade: o tato, o paladar e o olfato (MONTAGU, 1988).  

Quando subtraímos sentidos, incluindo meios e mediações, reduzimos gradativamente 

“as dimensões de nossa realidade” e nos tornamos, como afirma Montagu, “prisioneiros de um 

mundo de palavras impessoais, sem toque, sem sabor, sem gosto”.  A sociedade tecnológica, 
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para ele, nos levou a “dolorosa privação de experiências sensoriais”, onde “as palavras 

ocuparam o lugar da experiência” e do relacionamento pessoal sensorial, e a comunicação 

passou a apoiar-se, maciçamente, nos “sentidos da distância” (visão e audição). Transformamo-

nos no que ele chama de “raça de intocáveis” (MONTAGU, 1988:19). 

Com as infraestruturas que transportam bens imateriais (telefone, radiodifusão, internet 

etc.) criam-se, para Romano, espaços imateriais, onde se perde o lugar, o tempo e a 

sensorialidade, ou seja, cria-se um lugar descontextualizado de informação e de  comunicação. 

As experiências de comunicação mediadas ou mediatizadas não nos permitem, segundo ele, 

aproveitar ao máximo as possibilidades perceptivas que ocorrem na comunicação presencial e 

que são extraordinariamente complexas e ricas: “Se reducen las múltiples posibilidades 

sensoriales del oído, la vista, el gusto, el olfato e el tacto – simultaneidad -, reduciéndolos a uno 

o dos sentidos, según la técnica aplicada. Se percibe la información y la comunicación con 

menos concreción sensorial, sólo con la vista o con el oído, o con ambos” (ROMANO, 

2004a:160). 

Acabamos, portanto, utilizando na comunicação midiatizada apenas os sentidos de 

distância, deixando de lado as importantes interações e informações que os sentidos de 

proximidade nos oferecem. Para Baitello Jr., “os sentidos são as nossas ferramentas de 

vinculação com o mundo, com o entorno (…). Eles nos alertam para o que está fora de nós e, 

com isto, eles são construtores de nossa sociabilidade” (Brava Conversa61).  

 

2.2 Imagem, Vínculo e Imaginação 

Vincular é “ter ou criar um elo simbólico ou material, constituir um espaço (ou um 

território comum), a base primeira para a comunicação” (BAITELLO Jr., 1999:89). O vínculo 

é um elo da ordem do comunitário e do comum, porque se constrói pela e na participação. Esse 

espaço ou território comum é a primeira base para a comunicação. Como somos seres 

dependentes de outros para sobreviver, dado que somos incompletos, estamos sempre 

predispostos a estar ou criar ambientes de comunicação, de vinculação. Para poder nos vincular, 

construímos imagens que podem cativar a consciência dos outros ou despertar suas 

expectativas. Ao cativá-lo mediante uma imagem visual, um som, um gesto, uma palavra ou 

                                                 
61 Entrevista de Norval Baitello Jr. ao programa Brava Conversa, no dia 07 de dezembro de 2008, no 

Sacolão das Artes. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=SfraZfnyA_8&t=211s>.  

Acesso em: 13 mar. 2017. 
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um cheiro, é possível concentrar sua atenção, sua atividade mental e corporal, na imagem que 

foi organizada e, assim, torná-lo cúmplice na captura.  

As imagens são “muito mais que representações visuais de formas, luz e cores; são 

complexos sensoriais que transitam entre nós e o mundo. Produzimos imagens para tocar o 

mundo e o mundo produz imagens para nos tocar”, pois geramos “atmosferas saturadas de 

possibilidades de sinais que se transmutam em vínculos e elos quando auscultados por outros 

corpos” (BAITELLO Jr., 2008:101). As imagens podem, assim, ser táteis, olfativas, visuais, 

gustativas e auditivas. “Todas nos tocam tanto à distância como na proximidade e na 

intimidade” (BAITELLO Jr., 2017). Elas podem ser, portanto, imagens de proximidades ou de 

distâncias e nos permitir criar vínculos de proximidades ou de distâncias. 

Além disso, as imagens podem ser materiais e exógenas, aparecendo sob suportes, ou 

podem ser sensoriais e endógenas, quando fazem parte de nosso mundo interior e de nossa 

imaginação, carregando, portanto, emoções e sensações. As imagens endógenas e exógenas são 

noções propostas por Hans Belting em seu livro Antropología de la imagen. A partir desta 

categorização, Belting propõe definir uma imagem a partir do ambiente em que ela habita e se 

manifesta. Caso a imagem se manifeste no nosso interior através de sonhos, memórias ou 

devaneios, por exemplo, essas imagens são endógenas. Tais imagens que estão ligadas a uma 

experiência de vida que ocorreu em um tempo e espaço, superpostas às impressões sensoriais, 

acabam participando, de forma voluntária ou involuntária, de cada nova percepção do mundo. 

Porém, caso a imagem se manifeste fora de nossos corpos, nas telas, no papel ou mesmo no ar, 

por exemplo, são imagens denominadas exógenas.  

É o transito das imagens (palavras, gestos, imagens performáticas, olfativas, ou 

gustativas, por exemplo) entre os registros de suportes externos (imagens exógenas) e o mundo 

interno (imagens endógenas) que permitirá vincular “seres, espaços e tempos” (BAITELLO Jr., 

2014b:22), pois  

as imagens que se incubam dentro do homem, em suas vísceras, sua pele, seus 

músculos ou seu cérebro, quando emergem, criam ambientes de 

sociabilidades – parcerias, complementaridades, cumplicidades – e de cultura 

– crenças, imaginários, comunhões – que, por sua vez, alimentam e estimulam 

a geração e a incubação de mais imagens (BAITELLO Jr., 2014b:22). 

 

Portanto, o trânsito e o movimento entre as imagens internas e externas permite que o 

homem crie ambientes de cultura, além de formas de vincular-se. Baitello Jr. chama esse 

processo de imaginação e propõe que consideremos não só os movimentos interiores das 

imagens, “mas também o ir e vir das imagens, entre o dentro e o fora, e o ir e vir das imagens 
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em diálogos entre imagens”, pois todos esses trânsitos “geram sentimentos e emoções, tanto 

quanto são gerados por sentimentos e emoções62” (BAITELLO Jr., 2014b:22). 

Nossa imaginação está povoada, assim, segundo Baitello Jr., de imagens civilizatórias 

que nos permitem adaptação e integração social. Essas imagens comportamentais e de padrões 

estéticos que nos permitem desenvolver um repertório comum são adquiridas através da 

convivência com o outro e através do uso dos meios de comunicação (BAITELLO Jr., 2016). 

Veremos nos próximos subitens como Kamper analisa a perda do corpo e a perda do 

presente. 

 

2.3 A perda do corpo e o pentágono antropológico 

Para Kamper (2002), o corpo que está destinado a perecer é, por um lado, finito, mortal 

e transitório; por outro lado, é determinado como sexo (gender e sex). Esse corpo tem duas 

fraquezas fundamentais: a morte e a sexualidade.  

Como única estratégia de resposta diante da carga de angústia primordial que geram 

essas duas fraquezas, a civilização remove e esquece o corpo, transformando-o naquilo que não 

vive e, por isso, é eterno: de imagem, em corpo morto; de representação, em não presença. 

O corpo morto, o corpo cadáver, atua à distância. Já o corpo vivo, o corpo mortal, o 

corpo desmembrado que sente dor “(...) depende de tempos e espaços concretos, da 

proximidade sensorial do toque e do sentir” (KAMPER, 2016: 74). O corpo, como grandeza 

tridimensional, pede desdobramentos e abertura ao outro; isso se dá pelo sentir e falar, jamais 

pelo cálculo (KAMPER, 2016: 78).  

Transformar o corpo em imagem do corpo, segundo Kamper, ocorreu historicamente 

através de vários graus de subtração do olhar (abstração), já que o poder do olhar se manifesta 

em sua ação focalizadora, naquilo que é deixado de lado e não é visto.  

Abstração, do latim abstrahere, significa “tirar da vista, desviar o olhar, remover, 

separar, segregar, desvincular, arrancar, surrupiar....” (KAMPER, 2016:40). Para Kamper, a 

abstração significa que sempre dois estão em jogo: o pensamento e o corpo. No confronto entre 

o pensamento e o corpo, o primeiro assume a forma do geral, enquanto o segundo é definido 

como matéria irreconhecível e impensável e, por isso, passível de ser abstraída. “Com a 

necessidade, o pensamento abstrato vai reduzindo a abundância, vai esfolando, esfolando, até 

                                                 
62 No capítulo 3, analisaremos as noções de sentimentos e emoções a partir do neurocientista Antônio 

Damásio. 
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chegar aos ossos” (KAMPER, 2016:41). Assim, o pensamento abstrato vai subtraindo camadas 

da experiência concreta, transformando tudo em desertos gélidos. 

Nesse processo de abstração, inicialmente, os corpos foram  

distanciados e estilizados em retratos, estátuas e corpos ideais; depois, foram 

fotografados em superfícies e transformados em imagens corporais, até que, 

finalmente, os corpos foram projetados sobre suportes de imagens de diversos 

materiais, da tela de linho à da TV, sendo aqui irresistível a tendência à 

imaterialidade (KAMPER, 2000:3). 

 

No início, a transformação do corpo em imagem do corpo era reservada a poucos, mas, 

nas últimas décadas, com a proliferação indiscriminada das imagens digitais, seus aparelhos e 

suas telas, a abstração corporal ultrapassou limites, pois a diferença passou a ser menor entre o 

que é a realidade corpórea e o seu reflexo, sua imagem.  

A imagem está impregnada do desejo de imortalidade do homem, porque, diante do 

medo da morte, o homem só tem a possibilidade de fazer uma imagem dela. Portanto, a primeira 

imagem nasce do medo de morrer sem ter vivido. Além disso, a imagem tem o objetivo de 

cobrir a ferida do nascimento, da perda do paraíso. Entretanto, como alerta Kamper, toda 

cobertura lembra e, por isso, cada imagem é sexual, porque é o registro do desejo. Em seu texto 

Imagem, Kamper apresenta a ambiguidade etimológica da palavra Bilidi, do antigo alto alemão. 

Se, por um lado, significa "sinal, forma, essência", por outro, significa "imagem, cópia e 

reprodução". Há, portanto, um lado sublime e mágico de representação idêntica e sagrada, como 

os ícones da igreja oriental, por exemplo, e um outro lado que tende ao vazio, pois, no melhor 

dos casos, é semelhante, um espelho.  

Esta situação em que a realidade corpórea se aproxima mais ou se transforma em 

imagem cria uma realidade fantasmagórica, já que a imagem é a morte e somente no corpo 

desmembrado é possível sentir-se corpo, sentir-se vivo, sentir-se presente. Esta seria, segundo 

Kamper, a maior dificuldade do homem contemporâneo: sentir-se no momento presente, no 

aqui e agora. 

Kamper nos alerta que o sentido da visão, ao triunfar sobre os outros, fez com que 

surgissem novos monstros e fantasmas de repercussões imprevisíveis, pois as imagens 

provocaram a criação de anti-imagens. Para Kamper, as máquinas de imagens, as novas e velhas 

mídias da visibilidade, acabam criando uma não realidade, pois, cada vez mais, “(...) as coisas 

que existem ocorrem (apenas) no olhar” e ver é ficar apenas na superfície: “(...) A profundeza 

do mundo não é atingível pelo olho. E quando o olho se intromete, aumentam apenas os planos, 

as superfícies e as superficialidades” (KAMPER, apud in BAITELLO Jr., 2014a:118). 
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Portanto, o excesso da produção ou reprodução das imagens visuais, as superfícies 

iluminadas, aumenta, para Kamper, o círculo do visível, o que acaba criando a “crise da 

visualidade”, pois “quanto mais luz, mais sombra” (KAMPER, apud in BAITELLO Jr., 

2014a:61). Como afirma Baitello Jr., “quanto mais imagens, menos visibilidade, e quanto mais 

visão, menos propriocepção, o sentido por excelência do aqui e agora, da corporeidade” 

(BAITELLO Jr., 2014a: 61).  

Para Baitello Jr., cria-se, assim, um círculo vicioso entre a capacidade de olhar e o viver, 

onde o que sacrificamos é a complexidade do nosso corpo. Assim, quando pensamos no 

processo de desvalorização do corpo, da transformação do corpo em imagem do corpo, segundo 

Baitello Jr., estamos desconsiderando a motricidade, a comunicabilidade, as qualidades 

biofísicas e culturais que esse corpo tem, e passando a dar valor apenas àquilo que é visto. 

Estamos, portanto, diminuindo ou dificultando a nossa capacidade de capturar o entorno e de 

poder gerar vínculos de proximidades que nos permitam saciar a carência que temos de 

compartilhar tempo e espaço de vida.  

Como forma de máxima resistência, Kamper (2000) aponta a necessidade de que as 

pessoas desenvolvam a percepção de que estão no campo da visão, pois a visibilidade 

transformou-se em um hábito; as máquinas imagéticas são instrumentos de formatação de um 

novo inconsciente, de um mundo com pretensões totalitárias, onde os indivíduos, 

voluntariamente, aceitam existir apenas na tela, na virtualidade. Mas, induzir o corpo a voltar a 

falar, fazendo com que se mobilize contra as imagens abstratas que o cercam, através, por 

exemplo, da utilização da linguagem corporal, dos gestos, das terapias do corpo, do trabalho 

teatral, das artes corporais e das ciências humanas orientadas para a sociologia, seria apenas 

para ganhar tempo, pois a “resistência que interessa aqui não pode partir do corpo” (KAMPER, 

2002a:9). A força que se deve contar é a da imaginação: “o espelho reflexivo da própria vida” 

(KAMPER, 2002a:12). 

A imaginação, para Kamper, é um espelho reflexivo porque reconstrói as cenas dos 

dramas históricos e biográficos através da antecipação e dos resíduos e também reestrutura o 

material das vivências do processo do emudecimento do corpo que são traduzidos para uma 

outra linguagem (2002a). Será essa imaginação, segundo Baitello Jr., que nos permitirá refletir 

“sobre o mundo e sobre nós mesmos”, pois através da criação e produção de imagens é que 

conseguimos ponderar “sobre a conveniência ou não dos padrões sugeridos” pelas imagens que 

habitam nosso mundo exterior (2012:96). Importante salientar que, para Kamper (2002a:16), o 

corpo, mesmo mudo, sempre serviu “como fundo memorial para inscrições pré-históricas, 

históricas e biográficas”. Portanto, ele nunca “esteve nu”. 
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O corpo morto é uma imagem que permite exercer coação, já que “tudo o que não for 

visível deve ser abandonado como algo sem valor” (KAMPER, 2000), ao passo que, no 

processo de visibilidade ampliada, o corpo vivo é invisível. Hoje, afirma Kamper, acaba sendo 

completamente normal que as pessoas não percebam o olhar ou, mesmo quando o percebem, 

acabam esquecendo-o rapidamente.  

A tirania do olhar e da visão, para Kamper [sd.], tem base no desejo do homem de 

organizar a relação com o mundo de forma visual, dominando o espaço. Para compreender 

como o homem vai subtraindo os sentidos e desmaterializando o corpo no processo de 

comunicação na medida em que vai incluindo tecnologia, o filósofo tcheco-brasileiro Vilém 

Flusser (2008) propõe o conceito de "escalada da abstração". Para ele, a subtração dos sentidos 

nos faz vivenciar quatro diferentes formas de comunicação, da mais complexa para a mais 

simples: tridimensional, bidimensional, unidimensional e nulodimensional. 

A comunicação tridimensional ocorre presencialmente, portanto, no presente, ocupando 

com nosso corpo físico um espaço e um tempo. Neste cenário, para nos comunicar, utilizamos 

toda a nossa capacidade de produzir e capturar linguagem. Assim, como forma de mediação 

com o mundo, usamos a dimensão de profundidade, altura e largura. 

Na bidimensionalidade, começamos a subtrair dimensões - nesse caso, a dimensão de 

profundidade - e passamos a nos comunicar através de imagens planas, conhecidas também 

como “representações imagéticas em superfícies ou suportes”: fotos em jornais, revistas, 

cartazes, outdoors, pinturas etc. 

Seguindo o processo de subtração, o próximo degrau na escalada da abstração de Flusser 

(2008) é a dimensão unidimensional, quando a imagem se transforma em linha e o homem 

passa a comunicar-se com letras, ideogramas e pictogramas. Comenta Baitello Jr. que “nossas 

vidas muitas vezes se resumem a uma simples carreira, a um currículo, a um traçado lógico pré-

estabelecido... nosso corpo transformado em uma linha” (BAITELLO Jr., 2014a: 89). Com a 

unidimensionalidade inaugura-se o tempo linear, o tempo histórico e, com isso, o pensamento 

conceitual e lógico.  

No último degrau, quando já não há mais algo para subtrair, chegamos ao 

nulodimensional, “… um mundo no qual somente há espaço para seres fluidos como o vento, 

evanescentes como a luz, efêmeros como o tempo” (BAITELLO Jr., 2010: 55), pois nos 

encontramos num mundo de 0 e 1, do ponto, completamente abstrato, onde o corpo já não ocupa 

uma dimensão no espaço. “Com isso está criado um corpo destituído de sua corporeidade. Um 

corpo não corpo...” (BAITELLO Jr., 2014a: 89). 
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Portanto, para Flusser (2008), a necessidade e vontade do homem de se apropriar do 

tempo e do espaço fez com que ele criasse outras possibilidades de linguagens e de registros 

além daquelas já produzidas pelo seu corpo. Para conquistar a amplificação no tempo, no 

espaço e na intensidade, o homem cria e passa a utilizar aparatos técnicos que diminuem a 

presença do seu corpo na comunicação, pois essas novas linguagens modificam a forma como 

ocupamos o mundo e como percebemos o espaço. 

Kamper amplia o estudo do processo de abstração do corpo, propondo o “pentágono 

antropológico”. Do seu ponto de vista, como as dimensões (espaço, plano, linha e ponto) não 

são apenas geométricas, é necessário inter-relacionar as abstrações corporais, criando, assim: 

corpo-espaço; imagem-superfície; escrita-linha; e tempo-ponto. 

Como o corpo é indimensionável e indivisível, ele insere um primeiro estado, o do não 

dimensional, onde está o corpo vivo, que rastreia, que sente, que tem na pele o seu mais antigo 

e maior sentido (percepção), território do vivido, e que sente num tempo-espaço concreto (o 

aqui e agora). Além disso, adiciona, de acordo com as dimensões, as competências interativas 

humanas (sentir, escutar/falar, ver, escrever/ler e calcular) e os sentidos do corpo (pele, 

ouvido/voz, olho/mão, cérebro). Desta forma, é possível esquematizar o quadro abaixo: 

 

Não-

dimensional Tridimensional Bidimensional Unidimensional Nulodimensional 

Corpo vivo Corpo morto Imagem Escrita (Des)tempo 

Sentir ou 

Rastrear 
Escutar/falar Ver Escrever/ler Calcular 

Pele Ouvido/voz Olho Olho/mão Cérebro 

Tempo-

espaço 
Espaço Plano/Superfície Linha Ponto 

 

O conceito de espaço, para Kamper, é, portanto, tridimensional, composto de planos, 

“resultado do ‘entre' criado pelos homens no tempo vivo, uns com os outros e uns para os 

outros” (KAMPER, 2016:64). O conceito de tempo, para ele, é o de transformação contínua, 

movimento, vida, durante o qual o corpo sente e vivencia. Kamper faz uma diferença entre o 

tempo do corpo vivo, que é um tempo vivo, e o (des) tempo que ocorre no nulodimensional: 

tempo que acontece numa dimensionalidade da razão calculante, do ponto e do vazio. E a noção 
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de imagem, para Kamper, no mundo nulodimensional gerado pela mídia e pela tecnologia são 

cálculos “que se tornam posteriormente visíveis para que o conhecimento adequado ao olho 

encontre seu diagnóstico” (2016:76).  

Na história da civilização, as abstrações corporais vão acontecendo gradualmente nos 

corpos, “… vai do plano ao vazio, do altamente dimensional mundo da vida ao deserto gélido 

da abstração, até o zero, isto é, do cálculo com o zero até o cálculo binário (zero/um)” 

(KAMPER, 2016:47). Cabe a nós, diante das abstrações, saber em que dimensão estamos e 

agimos. 

Assim, o homem, ao sacrificar os sentidos do tato, do olfato e do paladar em função de 

uma incessante busca pela imagem, que não tem profundidade e que é apenas superfície, perde 

o corpo, suas relações próximas e seus vínculos de proximidade, abrindo espaço para “a perda 

do momento presente e da capacidade do presente” (KAMPER, 2000). 

Poder-se-ia dizer, portanto, que a noção de imaginação para Kamper é a noção das 

imagens endógenas em ação para Belting? Kamper, quando descreve o corpo vivo, considera 

um ambiente de equilíbrio entre imagens endógenas e exógenas, entre vínculos de proximidades 

e de distâncias? O corpo vivo é um corpo que convive com as imagens planas e sem 

profundidade, mas sem colocar em risco a atividade criativa e produtiva de suas imagens 

endógenas? O corpo morto é um corpo que não consegue que a sua imaginação processe as 

imagens exteriores, exógenas, de forma a examinar e escolher sobre os padrões definidos por 

elas, pois se tornou uma imagem de corpo? 

 

2.4 Perda do presente 

Além de perder o sentido de corporeidade, o homem perde o presente, pois um número 

grande de dimensões possíveis no aqui e agora, segundo Baitello Jr., muda a impressão que se 

tem do tempo. O homem, que vive hoje imerso no mundo da visibilidade, da imagem e das 

mediações eletrificadas, passa a acreditar que o tempo é inesgotável e reversível.  

A perda do tempo presente, para Baitello Jr., ocorre pelo excesso de curtos tempos, que 

não têm a oportunidade de se transformarem em ato e em concretude, pois nos remetem, 

rapidamente, a um próximo tempo. Por isso, vivemos, segundo ele, constantemente submetidos 

e alimentados por um estado de zapping: a busca pelo próximo tempo. 

Os curtos tempos associados à facilidade na transposição dos obstáculos do espaço são 

uma característica da mídia terciária, das mediações realizadas com a utilização de aparatos 

retransmissores. A noção de mídia terciária faz parte da Teoria da Mídia desenvolvida por Pross 
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(1972) como forma de compreender como o grau de recursos externos que o homem pode 

utilizar no processo comunicativo modifica sua corporeidade. Ele classifica os meios em 

primários, secundários ou terciários; cada um deles possui uma característica de tempo 

diferente, mais lento ou mais acelerado, o que, como afirma Baitello Jr. (2010), definirá o tipo 

de vivência que teremos no mundo, pois temos tipos diferentes de existências de acordo com o 

tipo de comunicação de que participamos: comunicação face a face, com suportes opacos ou 

com aparelhos retransmissores. 

Os meios e as mídias são as formas que o homem encontrou para preencher o abismo 

que há entre ele e o outro. Para isso, podemos usar desde gestos, voz e rastros, até imagens ou 

a escrita. Os meios primários são aqueles que não precisam de nenhum outro recurso que não 

seja o próprio corpo. Quando nos encontramos frente a frente com outra pessoa, ocorre uma 

intensa troca de informações através dos movimentos, gestualidades, mímicas, odores, 

linguagem verbal e toda a sua expressividade. A forma como usamos esses meios está 

influenciada pela cultura onde vivemos, já que “o homem não vive apenas no mundo biológico, 

mas sobrevive (…) num universo simbólico permeado de crenças, narrativas, histórias, 

religiões, ciências e artes que influenciam a história do ‘uso’ e expressões do corpo” 

(MENEZES, 2007:28). Através da mídia primária, podemos utilizar no processo de 

comunicação todos os nossos sentidos, os de distância e os de proximidade. 

A mídia secundária é quando o homem utiliza um suporte, ou seja, um material 

extracorpóreo para enviar mensagens, como pode ser a imagem, a escrita, o impresso, a 

fotografia, a pintura, a roupa etc. O homem inventa a mídia secundária como forma de deixar 

sua marca em objetos, deixar “... a informação de sua presença em sua ausência” (BAITELLO 

Jr., 2014a: 46). E, assim, consegue impôr-se sobre a “morte e seu tempo irreversível, vencendo 

simbolicamente seu maior e mais poderoso adversário” (BAITELLO Jr., 2005: 83).  

A mediação terciária ocorre quando utilizamos aparatos, tanto para codificar como para 

decodificar a mensagem, como, por exemplo, o telefone, o rádio, a televisão e os computadores. 

Na mídia secundária e terciária, o homem utiliza-se de prolongamentos (aparatos, 

objetos ou suportes) para ampliar, no tempo, no espaço ou na intensidade, o seu raio de alcance 

comunicativo. Se, por um lado, tais prolongamentos facilitam a aproximação com o outro e o 

acesso à informação, por outro lado, acabam retirando, gradualmente, a presença das dimensões 

e dos sentidos do corpo do processo comunicativo. 

Importante salientar que a mídia primária, o recurso corpóreo, sempre estará presente 

em todo processo de comunicação, ou seja, independentemente de a mediação ser secundária 

ou terciária, haverá um corpo que deixa mensagens ou que se transforma em imagem para ser 
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visto ou transportado até outro corpo. A comunicação humana, portanto, por ser um sistema, é 

cumulativa e está presente também na mídia secundária e terciária. 

O tempo será diferente de acordo com a mídia que estiver sendo usada. Na mediação 

primária, o tempo é o presencial, o do aqui e agora, e o espaço é a presença. Em outras palavras, 

a existência na comunicação face a face se dá no presente (tempo) e na presença (espaço) de 

um corpo frente ao outro. Já na mídia secundária, o tempo se torna mais lento, pois o tempo da 

escrita ou da leitura necessita decodificação e decifração. A reflexão e retrospecção, necessários 

para a aprendizagem, ocorrem no tempo lento. Na mídia terciária, ao contrário, o tempo se 

acelera e o espaço fica zerado, já que se eliminam os problemas espaciais da gravidade e 

concretude, pois as mensagens podem ser transmitidas em um tempo desprezível, sem seus 

suportes. 

Além da mudança no tempo, Baitello Jr. (2014a) comenta que a mediação terciária 

eletrificada alterou comportamentos importantes, como a conservação da presença por meio de 

imagens e sons, e modificou também a produção, reprodução e distribuição irrestrita e 

instantânea de imagens visuais ou acústicas. Essa nova realidade, segundo ele, tem levado a 

comunicação humana a um desequilíbrio, pois o uso excessivo da visão, da visibilidade e das 

superfícies planas (sem profundidade) e iluminadas deixa de lado o corpo e os sentidos de 

proximidade. O equilíbrio entre os sentidos de proximidade e de distância é importante, 

segundo Baitello Jr. (2014a), para que a visão seja um preparo para a proximidade e esta seja 

um passo para a vida afetiva, pois a saúde da felicidade está “muito ligada ao contato e ao 

carinho’ (GAIARSA, 2013.92). 

Para Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, o homem, quando está acordado, 

possui dois modos de pensamento: o modo que opera de forma rápida, automática, intuitiva, 

sem um controle voluntário e sem grande esforço; e o modo que opera de forma lenta, centrando 

a atenção nas atividades mentais necessárias para aquele momento. 

O pensamento rápido, segundo Kahneman (2014), é utilizado, por exemplo, para 

perceber a distância dos objetos, orientar-nos de acordo com o som, detectar hostilidade na voz, 

fazer pequenos cálculos matemáticos e conduzir um carro pela estrada. Nascemos com algumas 

dessas habilidades e outras, com a prática prolongada, podem ser adquiridas e passam também 

a serem rápidas e automáticas. Já no pensamento lento, para que as operações possam ser 

realizadas de forma adequada, precisam de atenção continuada. Usamos o pensamento lento 

quando, por exemplo, necessitamos seguir regras, realizar um conjunto de tarefas, comparar 

objetos em vários de seus atributos ou mesmo quando precisamos fazer deliberações entre 

algumas opções.  
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A seguir, analisaremos o programa CEIBAL en Inglês a partir das noções propostas 

acima por Kamper, tentando compreender se é possível encontrar formas de não fomentar a 

perda do presente e nem do corpo, mesmo utilizando as mídias terciárias, a comunicação 

nulodimensional e as imagens de vinculações de distâncias. 

 

2.5 Programa CEIBAL en Inglês 

CEIBAL en Inglés é um programa de ensino de língua estrangeira para alunos da 

Educação Primária63 (4º, 5º e 6º anos) das escolas públicas urbanas uruguaias e para seus 

professores. Este programa combina a aprendizagem remota, por videoconferência64, com a 

presencial, e tem por objetivo que os estudantes adquiram as quatro macro-habilidades: escutar, 

falar, ler e escrever. O programa inclui três aulas de inglês de 45 minutos por semana (200 horas 

totais em três anos de curso), sendo que a primeira aula acontece por videoconferência e é 

ministrada pelo especialista na língua inglesa, o professor remoto (PR); as outras duas aulas 

ocorrem em sala de aula com o professor presencial, que é o docente da turma, conhecido no 

Uruguai como maestro ou maestra e que, em sua grande maioria, não sabe inglês. Além disso, 

o modelo pedagógico prevê o uso dos laptops entregues pelo CEIBAL e também dos materiais 

didáticos digitais (vídeos, músicas, jogos etc.) fornecidos pelo British Council.  

O Conselho Britânico, que ganhou a licitação internacional feita pelo CEIBAL para este 

programa, também “prove docentes de inglés en el exterior, que no son todos del British 

Council. Son distintas instituciones con las cuales hacemos acuerdos. Entonces, estamos 

trabajando con profesores desde Argentina, diferentes instituciones de Argentina, desde 

Inglaterra, desde Filipinas … además,  de profesores desde Montevideo” (BROVETTO, 2015). 

O PR precisa saber espanhol para poder comunicar-se com o maestro, já que o planejamento 

semanal do curso é feito entre os dois professores, pois ambos são responsáveis pelo andamento 

do curso. 

Cada centro educativo possui uma sala com equipamento de videoconferência, o que 

permite realizar, através da Internet, uma ligação remota a qualquer distância geográfica e em 

                                                 
63  Segundo dados oferecidos pelo CEIBAL em seu site, 73% dos estudantes aprende inglês por 

videoconferência. CEIBAL en cifras.  Disponível em: 

<http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras> Acesso em: 17 mar. 2017. 
64 O sistema de videoconferência é também utilizado nos programas “Artistas en el aula” e “Científicos 

en el aula”. Esses programas são ciclos de encontros virtuais entre os alunos e cientstas ou artistas 

uruguaios, e tem como objetivo aproximar os estudantes das disciplinas científicas e artísticas. Além 

desses programas, os Laboratórios de Tecnologia Digitais (LabTed) realizam cursos virtuais de robótica 

e jogos através desse sistema. 
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tempo real. “Los equipos instalados en cada escuela tienen un códec, una UPS, una cámara, un 

micrófono y parlantes (entre 4 y 6 parlantes en las paredes laterales del salón, dependiendo del 

tamaño del salón), y un televisor con una pantalla grande, de 55” (CEIBAL EN INGLÉS, 2014). 

Para que ocorra a conexão, é necessário que tanto a escola como o professor tenham o 

equipamento instalado e a fibra ótica. O equipamento permite, segundo dados oferecidos pelo 

Plano CEIBAL, que, além da comunicação por áudio e vídeo, com zoom na câmera, os 

participantes possam compartilhar conteúdos, conectando um computador ao codec: “... los 

participantes pueden mostrar hacia el otro extremo, material de audio y video (imágenes, 

documentos, canciones, películas). Al compartir contenidos, el equipo permite escoger entre 

diferentes disposiciones o layouts (distribución de la información proyectada en la pantalla)” 

(CEIBAL EN INGLÉS, 2014).  

Para que a sala participe do CEIBAL en Inglés, o maestro deve aceitar fazer parte do 

programa, além de passar por uma jornada de capacitação, em que se explica como o programa 

funciona, quais são seus desafios e exigências. Uma dessas exigências é o compromisso de 

reservar três aulas de 45 minutos por semana para o ensino de inglês (ciclo semanal) e também 

começar um curso do idioma on-line ou, em alguns casos, presencialmente. 

Além disso, o programa desenvolveu planos de aulas em que foram definidos os 

conteúdos digitais a serem trabalhados pelos professores e disponibilizados na plataforma 

educativa do CEIBAL, chamada CREA2. Isso permite que tanto os alunos, quanto os maestros 

e os PR possam ter acesso a todos os recursos utilizados em sala (remota ou presencialmente) 

e também possam interatuar, via e-mail ou fotos, possibilitando que os alunos postem seus 

trabalhos on-line para que o PR possa corrigi-los. Por isso, afirma a coordenadora do programa 

Claudia Brovetto, “lo único impreso que enviamos a las escuelas es un kit de flashcards, las 

láminas clásicas de la enseñanza de inglés, que tienen una imagen y la palabra, para enseñar 

vocabulario, que el Maestro utiliza para hacer algunos juegos o en coordinación con el PR o en 

las clases de repaso” (BROVETTO, 2015). 

O programa divide em dois momentos (presencial e virtual) a aprendizagem da língua 

estrangeira, porque, segundo a coordenadora pedagógica do projeto, Claudia Brovetto: 

En la enseñanza de inglés hay un espacio para la instrucción, la presentación 

por primera vez de un vocabulario o una estructura gramatical nueva, pero 

después hay un trabajo de ver ese vocabulario, o esa estructura en contexto y 

usarla y usarla y usarla. Entonces por ejemplo, si estamos hablando de una 

unidad My pet, entonces hablamos de los diferentes animales domésticos, 

aparece el vocabulario, el profesor remoto lo presenta, una vez y pone una 

canción, y después hay un espacio, que además de ser muy importante para la 

adquisición de la lengua es disfrutable para los niños, que es volver a cantar 

la canción, y volver a cantar la canción, porque cuando una canción es linda o 
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un video es lindo la quiero ver muchas veces. Y ahí ya no necesito al profesor 

remoto. Yo lo que necesito es un docente conduciendo un espacio de practica 

y revisión. Para después hacer un ejercicio, de match o memory, entre la 

imagen y la palabra, no necesito al profesor remoto y a la tecnología de 

videoconferencia, pero necesito un docente conduciendo un espacio donde los 

niños trabajan en pares, en grupo, individualmente y con la máquina 
(BROVETTO, 2015). 
 

Assim, portanto, o PR é responsável por ensinar, através de videoconferência, o 

conteúdo novo; e o maestro, em sala, é quem deverá, em dois momentos semanais, rever e 

repetir esse conteúdo através dos materiais digitais (canções e jogos, por exemplo) que estão 

acessíveis no computador ou na plataforma CREA2, de forma que o aluno possa apropriar-se 

da matéria. Claudia comenta ainda que “algunos ejercicios son de auto corrección, otros son 

que los niños los hacen y los ve el profesor remoto, se los envían” (BROVETTO, 2015). 

O repetir, repetir e repetir é um dos pontos fundamentais no processo de aprendizagem, 

segundo Claudia: 

La memoria está muy degastada en la educación, como si la memoria fuera 

mala. Y en la lengua extranjera es muy importante la memoria. Yo siempre 

pongo como ejemplo… cuando uno escucha una canción en español, en 

lengua materna. Te gusta la canción, porque te emociona, te gusta la letra y te 

gusta la música, pero si la escuchaste una vez no la recordaras. Sabes que te 

gusto. Te quedó un sentimiento. Y desfrutas de volver a escucharla. Y la pones 

otra vez, y la pones otra vez. Y a tercera o cuarta vez empiezas a tararearla y 

después recordas la letra. Y ahí te apropiaste de la canción. Cuando podes 

cantarla sola, sin escuchar el disco. Es una metáfora. No es lo mismo que 

ocurre con la lengua extranjera, pero más o menos. (BROVETTO, 2015). 

 

Ao garantir encontros presenciais para repetir e memorizar, o programa acaba 

privilegiando o corpo vivo, a comunicação presencial, as relações pessoais e o uso das 

linguagens não verbais, como, por exemplo, os movimentos, gestos, mímicas, expressões do 

corpo, dos olhos e da boca, ou seja, o programa fomenta as imagens de vinculações de 

proximidades.  Como já vimos, o corpo vivo, para Kamper, depende das imagens de 

proximidade, do toque e do sentir, que acontecem em lugares e tempos concretos, 

tridimensionais. O corpo morto, o cadáver, atua na distância (KAMPER, 2016). Além disso, o 

estar juntos no mesmo espaço e tempo permite que os humanos treinem uma mudança, segundo 

Kamper, através do jogo da percepção que acontece no tempo vivo, pois sentindo, vendo, lendo 

e calculando, respectivamente, o homem tem a chance de mobilizar a força da estima, que ele 

chama de "amizade, amor e sedução" (KAMPER, 2016). 

Também, ao reservar um tempo maior para que o aluno possa vivenciar e experimentar 

no presente, com o uso de sua corporeidade, os novos conteúdos, através de trabalhos de 

pintura, de escrita, em duplas ou em grupos, com ou sem os recursos digitais, o programa está 
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respeitando o tempo que o pensamento lento e o corpo precisam para sentir, refletir, realizar 

tarefas, comparar objetos ou escolher entre diferentes opções, propiciando ao aluno um tempo 

de devoração e digestão, que lhe permitirá construir o seu conhecimento. 

Ao misturar as experiências concretas, como cortar, pintar e dançar, com o pensamento 

abstrato, calculante e nulodimensional dos recursos digitais, o programa está permitindo que o 

corpo possa falar. O programa trabalha, portanto, a favor de um corpo vivo quando respeita o 

tempo do corpo e quando permite uma maior interação entre a razão calculante (recursos 

digitais) e as outras habilidades, como ler, ver, ouvir e sentir (KAMPER, 2016). 

Além disso, ao não promover a aprendizagem somente através de uma mediação 

tecnológica (mediação terciária), o programa não supervaloriza os sentidos de distância, as 

imagens planas e as telas iluminadas, que nos obrigam a focalizar apenas em algo muito 

pequeno que é o espaço de um retângulo. O processo de perda do presente, o descamar e 

descamar, abstrair e abstrair, que nos aproxima sem profundidade, que nos vincula sem 

tatilidade e que acelera a nossa percepção do tempo, se vê reduzido a uma aula e, mesmo assim, 

na presença dos colegas da sala e do professor. 

Assim, ao fomentar a presença e não a imagem nulodimensional, o programa vai contra 

o excesso de imagens visuais, que, segundo Kamper, faz com que os homens hoje vivam em 

suas imagens, nas imagens do mundo e nas imagens dos outros homens. Para ele, os homens 

não vivem hoje no mundo, na linguagem, na dor, na finitude. E nessa permanência imaginária, 

repleta de distúrbios das imagens, acabam morrendo, pois, nesses momentos de simulação, se 

difunde um estado de "morto-vivo", "vida morta": mortos em vida. Parece, portanto, que o 

programa CEIBAL en Inglés aceita as imagens como estações de experiência, mas apenas de 

forma provisória, pois existir através de vinculações de distância não permite experimentar o 

corpo mortal.  

Claudia destaca, ainda, a importância do papel do maestro para a eficácia e 

desenvolvimento do curso:  

(…) el rol de la Maestra en este proyecto es muy importante, porque estamos 

hablando de una comunicación remota, de una comunicación por 

videoconferencia que tiene su peculiaridad, no es lo mismo que estar hablando 

tu y yo. Entonces se necesita un adulto y no cualquier adulto, se necesita un 

docente, un maestro, que está con los niños organizando la situación de 

enseñanza y haciendo posible que esa comunicación sea una clase…  Lo 

revolucionario, para el sistema educativo uruguayo, es el papel de las 

Maestras, que sin saber inglés, sin ser especialista, son un elemento clave en 

el aprendizaje de inglés de sus alumnos, porque son los que hacen posible la 

comunicación por videoconferencia y son también los que ofrecen un espacio 

de acompañamiento y casi de aprendizaje autónomo, aprendizaje por los 
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propios medios… El Maestro es clave. Sin el Maestro no hay aprendizaje de 

inglés, incluso que no sepa inglés el mismo (BROVETTO, 2015). 

 

Além de ser responsável por organizar a situação de ensino, conduzir o processo, 

revisitar os materiais e acompanhar, segundo a coordenadora acadêmica do programa, Gabriela 

Kaplan, o maestro é também encarregado de incentivar a participação de todos e organizar os 

trabalhos de forma que os alunos estejam focados nas tarefas, permaneçam concentrados e 

respondam às perguntas. O processo de aprendizagem, segundo Gabriela, é um processo que 

precisa de empenho, esforço, trabalho duro e deve ser feito “... en forma organizada y 

disciplinada para poder lograr cualquier objetivo intelectual” (2016:136). A ideia do esforço, 

empenho e concentração que a liderança do professor em sala deve conseguir nos exemplifica 

as dificuldades em controlar o corpo vivo, que sente dor e frio, pois possui uma sensorialidade, 

tem tempos próprios, está “entre” e percebe a finitude do tempo. A motivação, neste caso, vem 

das conquistas, do processo de aprendizagem e de empenhar-se em algo para conquistar. 

O maestro é também quem deve “mostrar y sensibilizar a sus alumnos en la 

disponibilidad de inglês en su entorno cultural” (KAPLAN, 2016:136), ou seja, ele deve 

constantemente fazer uma ponte com os componentes léxicos em inglês conhecidos ou 

aprendidos pelos alunos de forma espontânea, como, por exemplo, através de filmes, músicas 

populares ou mesmo jargões do futebol. “De esta manera, la alfabetización se transforma en un 

bien del grupo; nadie tiene posesión de todo el conocimiento espontáneo al que la maestra está 

apelando para que los niños revisen y traigan al presente” (KAPLAN, 2016:137). Ao identificar 

que ninguém tem posse de todo o conhecimento espontâneo, se reforça a importância do outro 

no conhecimento e crescimento individual e também a relevância do trabalho colaborativo. “La 

alfabetización está distribuida dentro de un grupo” (KAPLAN, 2016:133). 

Para Gabriela, o maestro, como conhece suas limitações na língua, criará estratégias 

para o desenvolvimento de seus alunos, tendo “plena conciencia de que el proceso y el resultado 

son una misma cosa”. Por isso, criará o melhor contexto didático para que os alunos possam 

“aislarse, concentrarse, trabajar duro, encontrar significados en cada actividad del contexto 

áulico pero también más allá del contexto del aula”, pois, caso contrário, não haverá 

desenvolvimento. Neste processo de aprendizagem, o PR é o modelo de língua a ser seguido, 

ou seja, está a cargo dele a instrução. 

O programa, portanto, introduz no ambiente de aula tradicional um terceiro elemento, o 

PR. Ele detém o conhecimento técnico, e o maestro, que possui o mesmo conhecimento da 

língua estrangeira que os seus alunos, passa a fazer o papel de “mediador en la formación de 

conceptos y, por lo tanto, en el modelo a imitar para poder crear y construir las estrategias y 
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habilidades necessárias para adquirir una segunda lengua o, de hecho, cualquier tipo de 

conocimiento” (KAPLAN, 2016:133).  

A imitação, para Vygotsky, não é um processo puramente mecânico, através do qual as 

crianças podem imitar qualquer coisa. Para ele, a imitação permite que as crianças sejam 

capazes de fazer mais coisas, indo muito além das suas próprias capacidades, desde que essas 

funções estejam dentro de sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) (VYGOTSKY, 

2007). A ZDP “... define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 

embrionário”. Portanto, funções que a criança pode fazer hoje com assistência e que amanhã 

serão capazes de fazer sozinhas. “A ZDP hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã...” 

(VYGOTSKY: 2007,98). 

Além de apontar a importância da imitação no processo pedagógico, Gabriela afirma 

que a pedagogia utilizada, como toda pedagogia, não é inocente e que, portanto, o objetivo de 

trazer um terceiro elemento à sala de aula é proporcionar a oportunidade de todos se 

reposicionarem em lugares diferentes, permitindo novas formas de aprendizagem e 

competências. Para alguns maestros é um tanto incômodo o novo lugar que passam a ocupar, o 

lugar de facilitador e não mais de instrutor, já que isso pode ser  

un cuestionador de su autoridad, de su lugar del saber. Para otros puede ser un 

lugar liberador. Tenemos algunos testimonios de maestros que son en la 

verdad muy lindos, porque dicen cosas como: “Este proyecto me permitió 

decirles a mis alumnos, el maestro no sabe todo, el maestro está aprendiendo 

con ustedes”. El lugar del saber, no es el lugar del saber todo. Es el lugar de 

quien tiene más experiencia y puede conducir un proceso de aprendizaje. No 

es el que sabe todo de antemano. Ahí maestros que logran ponerse en ese lugar 

más fácilmente, otros que les cuesta un poco más (BROVETTO, 2015). 

 

Vale ressaltar também que, ao manter o maestro como figura importante no processo de 

aprendizagem, o programa reforça a importância do afeto, da emoção e das imagens de 

proximidades, pois é ele, em sala de aula, o grande mediador e fomentador de um ambiente 

comunicacional, um ambiente que deve gerar vínculos e sociabilidades65.  

Apesar de a tecnologia de videoconferência permitir conectar até dez pontos 

simultaneamente, Claudia afirma que isso não é utilizado durante o curso66 porque o objetivo é 

“... acercarnos lo más posible a la situación de clase. Un profesor, con un grupo y durante todo 

el año. Los profesores remotos llegan a conocer a los niños, con mucha ayuda del maestro” 

(BROVETTO, 2015).  

                                                 
65 Aprofundaremos sobre a importância das imagens de proximidades, no próximo capítulo.  
66 O curso acontece de março a novembro, sempre no mesmo horário e com o mesmo PR. 
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A ajuda do maestro está em ligar o ponto ao espaço-tempo, o calcular ao sentir, como 

também o inverso: espaço-tempo ao ponto, o sentir ao calcular. Ou seja, o maestro é a ponte 

entre o não dimensional, o corpo vivo, e o nulodimensional, o (des)tempo; entre um tempo-

espaço concreto, onde o corpo vivo cria um espaço saturado de possibilidades de vinculações 

presenciais, repleto de percepções e afetividades, e uma imagem binária e plana, o PR, que, 

através da linguagem, cria uma proximidade sem tatilidade. São, portanto, as vivências, os 

afetos e os vínculos construídos nesse ambiente presencial que o maestro poderá relatar ao PR, 

de forma a ajudá-lo a conhecer algo a mais do que as imagens nulodimensionais e os nomes 

dos alunos. Isso é necessário para criar um reconhecimento afetivo tanto dele para com os 

alunos, como dos alunos para com ele. 

Assim, percebe-se que a tecnologia de videoconferência permite que, num espaço criado 

pelos alunos e pelo maestro, no tempo vivo, se misture o virtual. Essa mistura, que aproxima o 

distante e o insere num ambiente de comunicação, tem uma característica particular: a 

interatividade através da linguagem. Os alunos e o PR podem falar, escutar, escrever, ler uns 

aos outros, ocupando o mesmo tempo, mas estando em espaços diferentes. Para Mariana 

Montaldo, chefe de Projetos Especiais do CEIBAL: 

Los niños sienten que esa persona que aparece una vez por semana en la 

televisión es su teacher, es su profesor. Tuvimos que adaptar pilas de cosas 

para que el vínculo fuero lo más cercano posible, sobre todo por un motivo 

afectivo para los niños, porque para ellos es su profesor de inglés, y ese 

profesor es una persona que está del otro lado, que aparece en la tele una vez 

a la semana, nunca lo vieron presencialmente, pero es su profesor. Por 

ejemplo, que tuvimos que hacer fue que los niños se pusieran los nombres 

grandotes en el pecho o en la mesa. Algunos se hicieron su nombre para su 

escritorio, como para que la profesora los pudiera empezar a conocer y 

pudieran llamarlo por su nombre .. como para salvar esa distancia” 

(MONTALDO M., 201567). 

 

Se a interatividade que a Internet, os vídeos e as telas interativas nos ameaçam unindo 

o que estava separado ao suprimir as distâncias, confundindo os conceitos, colidindo os polos 

(BAUDRILLARD, 2008), aqui, neste programa, a interatividade permite que o PR participe 

por um determinado período de tempo do espaço (KAMPER, 2016) formado pelo maestro e 

seus alunos, para que seja possível apresentar o novo material, as fonéticas, sintaxes e 

semânticas a serem estudadas. Portanto, é um ambiente comunicativo, vinculativo e dialógico68 

que, em um momento definido, é conduzido por um instrutor, o PR. 

                                                 
67 Entrevista concedida à autora em junho de 2015, no LATU (Laboratório Tecnológico do Uruguai), 

Montevidéu, Uruguai. 
68  No próximo capítulo, aprofundaremos a noção de comunicação dialógica trabalhada por Vilém 

Flusser. 
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Para que a escola possa participar do programa, é necessário ter acesso à fibra ótica, 

segundo Claudia, porque o ser humano não tolera por muito tempo uma conversa que apresente 

um atraso:  

Hiciemos pruebas e empezamos a trabajar con ADSL, pero no andaba, porque 

vistes como es el ojo y el oído humano, uno no tolera una comunicación con 

delay. Se hace tedioso, puedes tener una conversación corta, pero no una clase, 

y no puedes tener clases con niños.  La fibra óptica posibilita eso: lip sync, 

labios sincronizados con el audio (BROVETTO, 2015). 

 

Além disso, comenta Claudia, a fibra ótica facilita que os alunos sintam que estão ao 

vivo, pois a tecnologia possibilita que “los niños levanten la mano y el profesor remoto le pueda 

asignar la palabra”, mas ressalta que a comunicação remota: 

(…) es diferente a la comunicación en vivo, es más intensa, pero también es 

algo que se aprende a lidiar con eso, y eso va generando que la regularidad, el 

día, la hora, la misma persona, y la cotidianeidad (…) y hay una cosa como 

de naturalizarlo y uno ya pierde esa sensación de extrañeza, y los niños son 

increíbles en eso, como se adaptan a la situación, siempre cuando los 

contenidos sean interesantes, el curso este bien hecho  y el profesor tenga 

cualidades docentes (BROVETTO, 2015). 

 

Para a coordenadora, portanto, a cotidianidade e a regularidade permitem que o aluno 

perca a estranheza diante da tela. Porém, se por um lado é necessária a naturalização para que 

o aluno possa ultrapassar a estranheza e compreender que determinada imagem é seu professor, 

por outro, como afirma Kamper (2000b), existe a necessidade de estar sempre colocando 

atenção (perigo e veneração) sobre o traço corpóreo da vida, de forma a ver as imagens como 

imagens (colocar alguma coisa como alguma coisa) e que as imagens são um simulacro que 

incluem diversas camadas de simulação. As imagens, para Kamper, têm pelo menos três 

funções: a de presença mágica, a de representação artística (imitação: imagem como imagem) 

e a de simulação técnica (simulação e autossimulação) de uma coisa ausente, substitutas daquilo 

que falta. Entre essas funções existem múltiplas superposições e intersecções, cooperações e 

contrastes, porém as imagens nunca alcançarão “a dignidade daquilo que substituem” 

(KAMPER, 2000b:14), que neste caso é a corporeidade do professor que está presencialmente. 

Além disso, interessante quando a coordenadora comenta que a comunicação por 

videoconferência é diferente da presencial e parece mais intensa. Poderíamos dizer, como 

comenta Baudrillard (2008), que diferentemente do cinema, da fotografia e da pintura, a 

imagem de vídeo e a tela do computador nos conduzem a uma relação umbilical, de imersão e 

de intensidade, já que não existe uma cena ou uma forma de olhar que nos relembre a distância 

entre nós, espectadores e o espetáculo. Este seria o caso da videoconferência do programa 

CEIBAL en Inglés, pois os alunos veem a imagem de uma pessoa sentada atrás de uma mesa, 
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sem cenário (apenas uma parede), que não se mexe, para poder estar dentro do espaço de captura 

da câmera e que ao mesmo tempo interage com eles. Não é, portanto, um espetáculo e eles não 

são espectadores.  

Claudia afirma que se fosse aumentado o número de aulas por videoconferência,  

(...) tendríamos los mismos resultados, porque acá lo que és importante es eso: 

la presentación por parte del PR, pero después generar espacios para volver a 

trabajar sobre la lengua,  para tener más tiempo de exposición, actividades 

para que los niños hagan solos, estén en la escuela o en la casa,  y volver a 

estar en contacto con la lengua. Es necesario estar cantando, jugando para la 

apropiación… en ese espacio de trabajo y de apropiación, no es el PR el líder 

principal… No vamos a aprender una palabra por escucharla una vez, la 

tenemos que ver en distintos contextos: en una canción, en un juego, en un 

ejercicio, dicha por el PR, dicha por el compañero de clase, escrita e producirla 

y después la vamos a apropiar (BROVETTO, 2015). 

 

Partindo mais uma vez das noções de Kamper, aumentar o número de aulas por 

videoconferência não melhoraria os resultados, porque o relacionamento entre pensamento e 

visão nunca é produtivo, uma vez que o “pensamento claro nada vê e, muitas vezes, ver com 

olhos fechados tem maior alcance do que a identificação visual daquilo que já está explicado” 

(KAMPER, 2016:60). Os olhos têm a propensão ao homogêneo, ao mensurável e às imagens 

fabricadas do mundo, mas, diante do “duro” saber, o saber incomensurável, heterogêneo e que 

não busca o consenso e sim o diálogo, os olhos nada conseguem ver (KAMPER, 2016). É aí 

que reside a importância das aulas presenciais com os colegas e o maestro. 

Também é importante pensar que, como somos seres sociais e capturamos a realidade 

com os sentidos, a presença do corpo durante o processo de aprendizagem fará com que nos 

recordemos mais de um conteúdo se estivermos no presente e juntos: falando, dialogando, 

debatendo, sentindo e não calculando. O contato direto com o outro e com os objetos 

proporciona mais material e mais informação do que estamos compartilhando, e conduz a um 

processamento mais emocional e mais profundo do que o contato através de uma tela, de uma 

superfície sem profundidade. Assim, os conteúdos que adquirimos de forma interativa, em 

grupo e no presente, em contato direto, cobertos pelo afeto do maestro e dos amigos da sala de 

aula, serão mais facilmente gravados nas memórias e relembrados posteriormente. Não 

adiantam as cores e os sons que façam as telas; o conteúdo ficará menos gravado na memória 

do que quando estamos corporalmente interatuando com outras pessoas. Por isso, a importância 

das aulas presenciais, sem as quais não se obteriam os mesmos bons resultados na 

aprendizagem. 

A ideia do programa, segundo Claudia, surgiu pela necessidade de solucionar uma 

dificuldade do sistema educacional uruguaio, que era conseguir um número suficiente de 
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professores de inglês capacitados e graduados para o ensino obrigatório da língua estrangeira: 

“En la educación primaria, el inglés está establecido como lengua extranjera como enseñanza 

obligatoria desde 2008 ... pero ha sido muy difícil para las autoridades de primaria, extender la 

enseñanza, la cobertura … por falta de profesores.” (BROVETTO, 2015). Em 2011, quando 

começou a ser pensado o programa, havia apenas um 10% de cobertura na educação primária e  

(…) entonces allí empezamos a pensar en formas alternativas… y allí surge la 

utilización de la tecnología como una estrategia compensatoria o una 

alternativa a la falta de recursos humanos existentes. Eso coincide, ahí como 

un good time, del Uruguay haciendo una inversión muy importante en  

despliegue en fibra óptica69, que es una inversión a nivel país, y también con 

la intención de CEIBAL de introducir nuevas tecnologías en educación, a 

través de la videoconferencia (BROVETTO, 2015). 

 

Vale ressaltar, como aponta a pesquisadora e especialista em educação bilíngue, 

Fernanda Coelho Liberali, que existem outras formas de ensinar uma língua estrangeira do que 

a apresentada pelo programa CEIBAL en Inglés. Em vez de ancorar a aprendizagem na repetição 

e memorização de palavras ou sentenças, a metodologia poderia, por exemplo, estar 

fundamentada no cotidiano do viver, na funcionalidade e no ensino aplicado:  

Nós colocamos as crianças em situações da vida para que elas sejam chamadas 

a pensar em como, em inglês, elas vão agir naquela situação em que a 

mediatização se dá por meio de outra língua. E aí perceber que recursos elas 

têm para lidar com isso? E elas podem lançar mão de tudo. Se for gesto, gesto. 

Se for uma palavra, uma palavra. Se for uma frase, uma frase. A ideia é que 

elas se tornem cada vez mais capazes de se comunicar plenamente na língua. 

Mas aí, nós, como formadores, devemos desenvolver recursos para isso. E não 

trabalhar com um conjunto de palavras, conjunto de estruturas para eles 

reproduzirem. Não. Nosso objetivo é que as pessoas vivam, e vivam cada vez 

melhor. E às vezes o que nós vamos ter que ensinar é a gesticular. Outras, é 

uma palavra (LIBERALI, 201770). 

 

Nesta metodologia, ganha destaque o corpo, a comunicação primária: 

Algumas vezes a gente ensina What’s your name? My name is Fernanda. 

Ouviu a palavra Fernanda, fala o teu. Presta atenção para onde a pessoa está 

olhando. Se fala name, mas tá olhando para o lado, não está perguntando o 

seu, está perguntando de outra pessoa. Ou presta atenção se está falando her 

ou his, porque não está falando de você, está falando do outro. Daí você vai 

ampliando, para que a pessoa consiga viver a vida com aquela coisa que ela 

está aprendendo (LIBERALI, 2017). 

 

                                                 
69 Segundo o presidente de ANTEL (empresa pública de telecomunicações uruguaia), Andrés Tolosa, 

atualmente mais de 50% das casas têm fibra ótica no Uruguai. Essa alta porcentagem coloca o país numa 

posição de destaque em nível mundial. (http://www.elpais.com.uy/informacion/habra-enlentecimiento-

inversion-fibra-optica.html) 
70 Fernanda Coelho Liberali. Entrevista concedida à autora no dia 06 de abril de 2017, via Skype. 
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A ideia é possibilitar a interação com o outro, portanto, não somente através da 

semântica, sintaxe e fonética, mas também através de todos os meios primários que o corpo tem 

para capturar e expressar informações e sentimentos. Além disso, Fernanda, em sua entrevista, 

alerta que  

o Conselho Britânico está vendendo uma expertise e impondo uma cultura, 

uma visão do que seja a língua, vendendo não só a formação, que isso deve 

ser barato, mas também todo o material didático que vem com isso. Tem uma 

questão capitalista, mercadológica, associada a esse tipo de formação. Além 

disso, é uma condescendência achar que inglês é com os britânicos ou com 

americanos... Existem outros centros importantes de ensino da língua inglesa, 

mais próximos, como na Argentina ou Colômbia, que são muito bem 

qualificados… Eu vejo que é uma forma antiga de ver o inglês, uma forma 

colonizada. Hoje ensinar o inglês é ensinar o inglês como língua franca, como 

língua que está no mundo e não como uma língua que é dos ingleses ou 

americanos (LIBERALI, 2017). 

 

O programa CEIBAL en inglés começou em agosto de 2012, como piloto, com 20 

escolas e 55 grupos. Atualmente, o programa está, segundo Claudia, em 650 escolas e com 

3.300 grupos. Contando os cursos presenciais de inglês que continuam ativos no país, o 

programa conseguiu quase a universalização do ensino de inglês na educação primária, mas, 

apesar disso, Claudia afirma: “Si tú me dijeras si tuviéramos profesores suficientes para enseñar 

presencialmente, por supuesto, no estaríamos enseñando con profesores desde el exterior, no 

tendría sentido. Esto es el uso de tecnologías al servicio de un objetivo educativo que no habría 

sido posible de cumplir sin él” (BROVETTO, 2015).  

Ao final de todo ano, o CEIBAL faz uma prova de avaliação da aprendizagem dos 

alunos e verifica que os resultados obtidos são positivos e que estão associados ao tempo de 

trabalho em inglês: “(...) los niños que empezaron 2013 tienen mejor desempeño que empezaron 

en 2014. Vemos un efecto por continuidad en el programa” (BROVETTO, 2015). Segundo 

dados do próprio CEIBAL, 64% dos estudantes que saem da Escola Primária conseguem o 

nível A2 do Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas71. Portanto, parece haver 

indícios de que o programa CEIBAL en Inglés não exclui o corpo e nem o tempo presente do 

processo de aprendizagem. Apesar da inclusão maciça da mídia terciária e de suas telas no 

ambiente escolar, o CEIBAL tenta controlar o poder da inflação das imagens, a crise de 

visualidade, a abstração, o corpo que se transforma em imagem e a necessidade cada vez maior 

de zapping a um próximo tempo, utilizando a concretude, a rede de afetos e vínculos, o 

                                                 
71  CEIBAL en cifras. Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-

cifras>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
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pensamento lento e o tempo lento, enfim, o sentido de presença do corpo e do tempo (do aqui 

e agora). 

Por isso, ao utilizarem videoconferência, laptops e materiais digitais no ensino da língua 

inglesa, o Plano CEIBAL dá um peso menor, em horas e em vinculações, a esse momento e 

assegura que o processo pedagógico seja realizado na presencialidade do corpo e no tempo 

lento, respeitando o ritmo que o corpo tem para aprender e alongando a percepção do tempo de 

vida. 

Os alunos e professores participam, portanto, do processo de visibilidade utilizando 

imagens nulodimensionais e uma mediação terciária, mas não se condenam a existir apenas na 

tela ou através dela, ou seja, não buscam perder completamente a corporeidade 

multidimensional de suas vidas, pois, durante dois encontros presenciais, todos juntos, face a 

face, reveem as informações passadas pelo professor remoto, podendo perceber, nesse processo 

de aprendizagem ancorado na repetição e imitação, o seu próprio corpo e a importância da 

presença do outro. Aprender a partir do outro, com o outro, passa a ser a pedagogia, pois a 

aprendizagem humana passa pela vida intelectual e afetiva dos que nos cercam. 

Nossa civilização transformou a visibilidade em um hábito (KAMPER, 2016) e o 

presente em uma ausência, porém existem indícios de que este programa busca, através de seu 

formato e de sua proposta pedagógica, encorajar o sentir-se no presente, no aqui e agora, 

incentivando a linguagem, misturando experiências concretas e abstratas, respeitando o tempo 

do corpo, alimentando a estima e usando a convivência para fomentar vínculos de 

proximidades, enfim, apostando no corpo e no tempo vivo. 

No próximo capítulo analisaremos as diferentes capacidades comunicacionais 

desenvolvidas pela proposta pedagógica Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, 

realizada por outro programa do CEIBAL: o Laboratório de Tecnologias Digitais. Se para o 

programa CEIBAL en inglês apropriar-se de um novo conteúdo significa repetir, memorizar e 

treinar, veremos que a olimpíada valoriza o entretenimento, a criatividade e os desafios. 

Tratam-se de metodologias distintas, mas ambas estimulam em suas atividades pedagógicas o 

trabalho colaborativo e em grupo, misturam atividades virtuais e presenciais, usam as imagens 

visuais e as mídias terciárias, sem, entretanto, incentivar a perda do corpo ou do presente, isto 

é, sem deixar de promover as vinculações de proximidades.  
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El Maestro 

 

Los alumnos de sexto grado, en una escuela de Montevideo,  

habían organizado un concurso de novelas. 

 

Todos participaron. 

 

Los jurados éramos tres. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de fakir,  

más una alumna, representante de los autores, y yo. 

 

En la ceremonia de premiación, se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. 

Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los 

trabajos. El concurso fue ganado por todos, y para cada premiado hubo una ovación, 

una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. 

 

Después, el maestro Oscar me dijo: 

-Nos sentimos tan unidos, que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. 

 

Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el 

campo, se quedó charlando conmigo. Me dijo que ella, antes, no hablaba ni una 

palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. 

Y me dijo que quería al maestro, lo quería muuuucho, porque él le había enseñado a 

perder el miedo de equivocarse. 

 

Eduardo Galeano 

Escritor e jornalista uruguaio 
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3. APRENDENDO A SENTIR  

Partindo da noção criada pelo comunicólogo alemão Harry Pross (1972), de que 

comunicação humana começa no corpo, cara a cara, em um espaço presencial e para lá retorna, 

compreendemos que o corpo é a mídia fundamental no processo de comunicação, pois é ele 

que emana e percebe os gestos, os sons, os movimentos, os odores, as fisionomias e as posturas: 

“A expressão do corpo e membros, a possibilidade de expressão dos olhos, testa, boca, nariz, 

movimentos de cabeça, ombros, braços e mãos exploram a capacidade humana de exercer 

diferentes movimentos para a comunicação” (PROSS, 1972). Esses movimentos, gestos e 

expressões “dizem algo sobre o ser psicológico que interage com outros” (PROSS, 1972). 

O corpo, além de emanar e perceber as diferentes formas de linguagem, as diferentes 

imagens (olfativa, sonora, visual, tátil, gustativa), também gera, por sua simples presença no 

espaço, a disposição à troca e à vinculação com o outro e com o meio, pois somente assim 

conseguimos sanar nossas finitudes, carências e fragilidades.  

Como temos uma biologia do ligante, segundo o psicoetólogo Boris Cyrulnik, usamos 

nossos dotes de comunicação física, sensorial e verbal para estruturar o vazio entre dois 

parceiros e criamos imagens para nos vincular: “O encantamento, característico do ser vivo, 

consiste em lançar um sortilégio, instilar um filtro, enfeitiçar por um canto ou um relato para 

se apoderar do mundo mental do outro” (CYRULNIK, 1997: 102). Comunicar é, portanto, criar 

ou manter ambientes de vinculação ou, ainda, a comunicação são tentáculos ou elos que 

lançamos para encantar e capturar o outro, de forma a podermos sentir, mesmo que fugazmente, 

que conseguimos preencher os abismos e os vazios.   

Neste capítulo, analisaremos as diferentes capacidades comunicacionais desenvolvidas 

pelas atividades educativas do CEIBAL para, a partir dessas possibilidades de vinculação, 

compreender os tipos de vínculos que estão sendo criados e a forma de sociabilidade. 

 

3.1 Corpo e Vínculo 

O corpo vivo, além de ser finito, é um “(...) entroncamento de movimentado fluxo entre 

instâncias físicas e psíquicas em mútua contaminação” (BAITELLO Jr., 2012:35) ou, ainda, é 

um entrelaçado de organismo e de corpo objetivado: 

Se alguém toca minha pele, ele também toca, ao mesmo tempo, a “mim” 

enquanto sujeito. Por outro lado, nós nos limitamos com as outras coisas do 

mundo externo através dessa autopercepção. Por isso, todas as sensações 

cutâneas possuem um duplo caráter: por um lado, estão relacionadas aos 
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objetos, ou seja, “objetivadas”, e, por outro, são referidas ao próprio corpo, 

isto é, “somatizadas” (Plessner, 1977: 28). 

 

Ao tocar minha pele, limite espacial de minha experiência sensitiva, o objeto ou a pessoa 

toca meu corpo enquanto organismo e também me toca enquanto corpo, posição excêntrica, um 

outro do eu. Para Plessner, portanto, o homem, diferentemente dos outros animais, compreende 

que é um corpo e que também tem um corpo. “Eu sou corpo” é compreendido por Baitello Jr. 

como o primeiro núcleo constitutivo do eu, enquanto “eu tenho um corpo” é o primeiro núcleo 

expansivo, já que, a partir de uma posição excêntrica, fora de si mesmo, é possível o eu ver o 

corpo como um outro do eu (BAITELLO Jr., 2012). Entretanto, para Baitello Jr., esses dois 

núcleos não conseguem definir completamente o corpo, já que, como aponta Dieter Wyss, o 

corpo precisa interagir com outro corpo para sanar sua incompletude: “(...) Aprendemos muito 

cedo no processo ontogenético que a satisfação de necessidades fundamentais e dentre elas as 

duas mais elementares, o aconchego e a alimentação, só serão atendidas por um outro indivíduo 

(BAITELLO Jr., 2012: 36).  Por isso, para Baitello Jr. (2012),  estabelecemos elos e vínculos 

com os que estão mais próximos e utilizamos nosso corpo para isso. O corpo, ao ser nosso 

primeiro meio de comunicação, é também nosso primeiro instrumento de vinculação com 

outros indivíduos e com o meio. Para Cyrulnik, o processo de vinculação é um acontecimento 

sensorial e também afetivo, pois “nos hace cómplices de quien nos cautiva” (2003:98).  

 

3.2 Formas de Vínculos 

Existem diferentes formas de vínculos que, ao longo de nossas vidas, vamos conhecendo 

e acumulando. Para a etologia, o vínculo é o resultado de ações que criam, reforçam ou 

alimentam a proximidade com o outro. Para o psicólogo e etnólogo Harry Harlow e os cientistas 

McGaugh e Thompson, desenvolvemos ao longo de nossa ontogênese diferentes sentimentos 

afetivos em relação aos outros, ou seja, diversas formas de amor, as quais ele dividiu em cinco 

sistemas básicos afetivos, “cada um dos quais provê as bases para as condições mais exigentes 

do seguinte” (HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:9572). Baitello Jr. comprende 

esses sistemas afetivos como cinco diferentes formas de vínculo: maternal, filial, etário, 

paternal e sexual.  

                                                 
72  Reconhecido internacionalmente por seus estudos com macacos Rhesus, Harry F. Harlow, da 

Universidade de Wisconsin, compartilha a escrita e a análise, no livro citado, com outros dois cientistas, 

ambos da Universidade da Califórnia, James L. McGaugh e Richard F. Thompson. O livro foi lançado 

nos Estados Unidos sob título original Psychology. 
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O primeiro sistema amoroso a ser experimentado pelo recém-nascido é o amor maternal, 

o amor da mãe pelo seu filho. Harlow, McGaugh e Thompson destacam três funções da mãe 

durante o estágio do cuidado e do conforto ao seu filho recém-nascido: proporcionar ao filhote 

um íntimo contato corporal, o qual parece ser confortante tanto para ela quanto para o filho; 

satisfazer as necessidades biológicas homeostáticas da criança, particularmente de fome e sede; 

e proteger a criança. Ao estágio de conforto e contato segue um estágio de transição, o qual é 

marcado pelo decréscimo no número e na natureza de respostas da mãe à criança, chegando ao 

próximo estágio, a separação relativa. Para Harlow, McGaugh e Thompson, a força primária 

que leva à separação e à rejeição é a motivação da criança para explorar seu mundo. 

O segundo sistema amoroso é o amor filial, o amor da criança pela mãe. Este sistema 

tem diferentes estágios que vão se modificando de acordo com o tipo de contato e necessidade 

que o infante tem por sua mãe: estágio da afeição orgânica e do amor reflexivo, que vem da 

satisfação da amamentação; estágio do conforto e apego, quando o mais importante é o conforto 

proporcionado pelo contato; estágio do conforto e segurança é marcado pela curiosidade e 

exploração, mas com voltas constantes ao aconchego da mãe; e estágio da independência 

relativa. Na época da separação, tanto o amor da mãe quanto o amor do filho já cumpriram as 

funções importantes de prepararem a criança para a interação com outras crianças de sua idade 

(HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978). 

A terceira forma de vínculo é o etário, o amor entre pessoas da mesma idade, por 

exemplo, de um adolescente por outro adolescente. Ele se inicia “através de interações sociais 

passageiras entre bebês, cristaliza-se com a formação de relações sociais entre crianças, e então 

se expande progressivamente durante a infância, pré-adolescência, adolescência e idade adulta” 

(HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:98). Este sistema vinculativo é a forma mais 

importante de adaptação e ajuste pessoal-social. É através do vínculo criado no jogo com 

companheiros da mesma idade, que “os padrões sociais e culturais são aprendidos, o controle 

da agressão é alcançado e são lançadas as bases para um apropriado comportamento sexual 

posterior” (HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:141). Será a familiaridade com os 

padrões culturais e sociais que oferecerá reforço à criança da aceitação social, proteção contra 

a rejeição social e a liberdade de buscar jogos mais complexos e desafiadores. Integrada a um 

grupo, a criança terá mais coragem para explorar novos ambientes e novos jogos: “Uma criança 

sozinha pode visualmente examinar ou investigar um bueiro ou um túnel, mas não ousará entrar 

para completar a sua exploração. Contudo, integrada no seu grupo, correrá de um lado para o 

outro através do túnel sem qualquer temor” (HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 

1978:112). 
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A descoberta de leis, regras sociais e suas consequências positivas e negativas é vista 

por Harlow, McGaugh e Thompson como a redescoberta do princípio da realidade, “não o 

princípio da realidade individual, que a criança descobre por meio da interação com a mãe, mas 

o princípio da realidade social, que a criança descobre através da interação com seus iguais” 

(HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:114). Com a realidade social, a criança 

conquista o apoio moral do grupo, o que lhe permite sentir menos medo do perigo, mas 

intensifica o medo da rejeição dos companheiros.  

O quarto vínculo é o amor sexual, quando surge a paixão por um companheiro. O quinto 

é o amor paternal, que tem funções protetivas, pois é “o amor do adulto masculino em relação 

à sua família ou ao seu grupo social” (HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:61). Esse 

sistema afetivo serve, segundo Harlow, McGaugh e Thompson, como um sistema secundário 

de proteção à criança.  

Apesar de estudar os cinco sistemas amorosos de forma separada e descontínua, Harlow, 

McGaugh e Thompson negam que estejam física e temporalmente desligados. Há, na realidade, 

uma superposição, uma vez que um sistema amoroso, uma forma de vínculo, prepara para o 

seguinte sistema no tempo, “e a deficiência no desenvolvimento normal de qualquer sistema 

priva o indivíduo dos fundamentos apropriados para um subsequente ajustamento afetivo, cada 

vez mais complexo” (HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:61).  

Já na filogênese, os vínculos se transformam em formas diferentes de sociabilidade, 

segundo Baitello Jr. (2008), de acordo com as disponibilidades sensoriais e condições 

ambientais; e como emanam de corpos vivos, os vínculos precisam de cuidados e atenção. O 

alimento (matéria-prima) dos vínculos é o amor. Como não é possível saber de antemão qual 

apelo pode se transformar em vínculo, o corpo “sempre lança muitos e distintos apelos” 

(BAITELLO Jr., 2008:101), com a esperança de que estes sejam auscultados por outros.  

Para Dieter Wyss, a força impulsionadora que leva o homem a se comunicar, a querer 

se vincular com o outro e com o mundo, é a carência, que também pode ser denominada de 

ausência, falta ou vazio. A falta é um sentimento corporal (BAITELLO Jr., 2012) e será essa 

carência que conduzirá o homem a buscar um próximo momento, o da saciedade. “La vivencia 

de la carencia y la saciedad,.abarca temporalmente no solo el antes y el después, sino el tener 

carencia de algo, el tormento y en último término el sentimiento de “nada”, en el no tener, como 

de saciedad y abundancia en la satisfacción” (WYSS, 1968: 128).  
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Só que a saciedade, afirma Baitello Jr., “leva a outra carência. Então, ela tem dentro dela 

a previsão de outra carência” (Informação Verbal73). Cria-se assim um ciclo, através do qual 

“el impulso se convierte en un desencadenador elemental, irreductible, de valores primarios en 

general, de la “nada”, como valor negativo, experimentada en la carencia, y de la existencia, 

como valor positivo, en la abundancia” (WYSS, 1968: 128). 

O vazio que nós humanos temos não é só de alimentação, por isso, quando Wyss fala 

sobre alimentação, também fala, segundo Baitello Jr., das outras formas de carências corporais, 

como as emocionais ou instintivas:  

Vazio de contato tátil, de sons, de alimentos, de calor... pode ser medo, pode 

ser o vazio do ar, que não aquoso... nós saímos de um meio aquoso e vamos 

para um meio aéreo, seco, então nós estamos em um vazio. No ar, nós estamos 

em um vazio. Este mecanismo, central da comunicação e da constituição de 

vínculos, para Dieter Wyss, começa nos bebês e vai se aperfeiçoando e nós 

vamos aperfeiçoando isso dia a dia... nós sempre estamos correndo do vazio... 

sempre procurando a satisfação, a saciedade” (Informação Verbal74). 

 

O bebê, portanto, começa sentindo carência, vazio de alimento, mas, com o passar do 

tempo, nós seres humanos vamos aperfeiçoando o ciclo de carência e saciedade, transportando-

o para outros aspectos de nossa vida corporal. Esse ciclo de carência e saciedade cria um ritmo 

“que permite o nascimento da concepção de tempo, da temporalidade”. Portanto, a duração da 

carência para a saciedade e da saciedade para a carência cria a percepção do tempo no homem. 

“Também a percepção do espaço nasce neste ciclo. A saciedade está longe ou a saciedade está 

perto?”. No caso dos bebês, a referência de espacialidade é dada pela distância dele em relação 

à mãe: “A mãe está longe, o bebê berra. A mãe está perto? Só se estiver com dor ele berra, se 

não, ele se aconchega” (Informação Verbal75). 

Para Wyss, diferentemente do animal que “... vive en un continuo espacio-tiempo de 

duración extática, sin conocer las satisfacciones de los instintos en una secuencia temporal, 

como antes y después”, a consciência humana permite introduzir a dimensão do tempo vivido, 

“…que ve el futuro desde la perspectiva de esperanza (abundancia) o miedo (falta), glorifica o 

desvaloriza el pasado y valora o menosprecia el presente” (WYSS, 1968: 129). Ao perceber a 

carência e a abundância a partir de uma consciência temporal, antes e depois, portanto, como 

um ciclo, o homem consegue pensar e falar sobre o tempo abstrato: passado, presente e futuro. 

O mecanismo que Wyss nos apresenta, segundo Baitello Jr.,  

 

                                                 
73 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Mar. 2017] São Paulo, 2017. Arquivo mp3 (140 min.). 
74 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Mar. 2017] São Paulo, 2017. Arquivo mp3 (140 min.). 
75 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Mar. 2017] São Paulo, 2017. Arquivo mp3 (140 min.). 
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(...) é uma das formas de entender o que é o vínculo comunicacional, aquilo 

que chamamos de afeto, amor... é um mecanismo de preenchimento. Amor, 

não como um conceito de amor romântico, de servir o outro, mas como um 

tipo de vínculo muito mais universal e que está presente na vida e não só nos 

seres humanos. O ciclo de carência e saciedade é o princípio de toda 

sociabilidade, de toda parceria, mesmo a sociabilidade do acasalamento se dá 

a partir deste movimento (Informação Verbal76). 

 

Essa sociabilidade, essa interação com o outro, nos leva ao importante sentimento de 

pertencimento. Mesmo se não precisássemos do outro para satisfazer mais necessidades 

elementares de sobrevivência, para Baitello Jr. “... a própria necessidade de pertencimento já 

nos levaria às aproximações com outros corpos/indivíduos/pessoas/seres e, em última instância, 

à socialização, que por sua vez reitera e reforça o pertencimento como uma necessidade 

fundamental” (2012:36). Em outras palavras, “corpo pede corpo” (BAITELLO Jr., 2012:106), 

o qual Baitello Jr. denomina como núcleo constitutivo da sociabilidade.  

O corpo, portanto, além de “ser um corpo” e “ter um corpo” (PLESSNER, 1977), 

também precisa e imagina outro corpo. Assim, Baitello Jr., ao lado do núcleo constitutivo do 

eu (“eu sou corpo”) e expansivo (“eu tenho um corpo”), propõe dois outros núcleos: o 

constitutivo da sociabilidade (“corpo pede corpo”) e o expansivo da sociabilidade (“como 

imagina corpo”). 

O núcleo expansivo da sociabilidade, que acontece no imaginário, refere-se “a 

capacidade (individual ou coletiva) de idealizar, imaginar ou criar imageticamente o outro”, de 

forma a reproduzir as sensações do pertencimento (BAITELLO Jr., 2012:36). Neste núcleo, a 

vinculação acontece entre um corpo e uma imagem de corpo, porque um corpo imaginado deixa 

de ser corpo para se transformar numa imagem, corpo-imagem. Além disso, essas imagens não 

são mais abstrações, uma presença de uma ausência, mas sim imagens-corpos, “imagens que 

aspiram a uma existência real no lugar dos corpos e deles extraem sua energia vital” 

(BAITELLO Jr., 2012:36). 

A necessidade que o corpo tem de interagir com outro corpo será fundamental no 

processo de aprendizagem. Essa incompletude, quando saciada através do vínculo de 

pertencimento e da interação afetiva, permite que o aluno se sinta acolhido, aceito, seguro, e 

consequentemente desabroche o conhecimento, recupere rapidamente o atraso escolar, 

descongele a mente (CYRULNIK, 2012). A vinculação, portanto, está relacionada diretamente 

com o desempenho escolar. Não se aprende sem pertencer, sem tecer um vínculo. 

 

                                                 
76 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Mar. 2017] São Paulo, 2017. Arquivo mp3 (140 min.). 



78 

 

3.3 Corpo, Emoção e Sentimento 

A emoção é corpórea e, segundo o neurocientista Francisco Mora, é o elemento 

essencial no processo de ensino e aprendizagem, pois é ela que nos leva a ter curiosidade, tomar 

decisões, pôr atenção e memorizar: “Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, 

y menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le 

diga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad” (MORA , 2013:74). Portanto, o 

aluno precisa que algo o emocione a ponto de despertar a curiosidade, servindo de dínamo para 

mobilizá-lo a aprender. 

O neurocientista António Damásio (2012) define as emoções como reações corporais 

não conscientes que alteram o equilíbrio funcional do corpo (homeostase), com o objetivo de 

orientar a cognição e também comunicar significados a terceiros a partir do corpo. Isso ocorre, 

para Damásio (2012), porque o cérebro humano responde a sinais neurais e químicos 

ocasionados por alterações do ambiente ou do corpo. Essa resposta pode ser dirigida ao corpo, 

mudando seu estado, ou ser dirigida ao cérebro, alterando a velocidade com que formamos, 

eliminamos, examinamos, evocamos ou modificamos o estilo de raciocínio sobre as imagens.  

O homem percebe os objetos e os acontecimentos, externos ou internos a seu organismo, 

através de imagens. Toda antecipação ou planificação de respostas, automáticas ou deliberadas, 

precisa de imagens (DAMASIO, 2016). As imagens são padrões mentais, conscientes ou 

inconscientes, formados de duas formas: de fora do cérebro em direção ao seu interior, quando 

processamos a estrutura do objeto (pessoa, lugar, etc.) que interatua com nosso corpo a partir 

das informações provenientes dos sentidos (visual, auditivo, olfativo, gustativo e tátil), e 

também de dentro para fora, quando reconstruímos os objetos através de nossa memória. 

“Podemos estar realmente em uma cena da nossa vida e reagindo a uma música que é tocada 

ou à presença de um amigo, ou podemos estar sozinhos, lembrando uma conversa que nos 

aborreceu no dia anterior” (DAMASIO, 2011: 144). Dessa forma, as emoções são imagens 

geradas por vias biologicamente automatizadas que têm relação com nosso corpo, pois são o 

resultado da interação deste com um objeto e que podem ocorrer em duas circunstâncias: 

quando criamos ou recordamos imagens (DAMASIO, 2000).  

O sinal emocional, segundo Damásio (2011), consegue, de forma clara ou encoberta, 

centrar a atenção do indivíduo em determinado aspecto do problema, “con lo que aumenta la 

calidad del razonamiento acerca del mismo”. Além disso, o sinal emocional consegue marcar 

opções (alerta ou não) de ações e resultados, de acordo com sinais positivos ou negativos, de 

forma rápida, aumentando a probabilidade de que a ação ocorra como esperávamos.  
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Após a reação emocional diante de algum acontecimento ou objeto, segue-se algum 

padrão de sentimento, alguma variação de dor ou prazer. As emoções corporais estão 

relacionadas ao corpo e se transformam em sentimentos ou sensações, que estão relacionadas à 

mente. Assim, as emoções precedem os sentimentos, mas não são “mera decoración añadida a 

las emociones, algo que se pueda conservar o desechar”, pois a maioria deles “... es expresión 

de la lucha por el equilibrio, muestra de los ajustes y correcciones exquisitos sin los que, con 

un error de más, todo el espectáculo se viene abajo” (DAMASIO, 2016: 17).  

Os sentimentos são percepções, ou seja, uma ideia de um aspecto interior, de uma 

emoção, específico do nosso corpo e da nossa mente em uma determinada circunstância 

(DAMASIO, 2016). “Os sentimentos são imagens de ações, e não ações propriamente ditas” 

(DAMASIO, 2011: 142). 

Damásio (2016) diferencia a emoção dos sentimentos de acordo com a parte do processo 

que se pode perceber: se se faz publicamente é emoção; se permanece privada é sentimento. A 

emoção, portanto, é uma ação ou movimento público, exterior, que acontece no corpo e, 

portanto, são visíveis aos outros, pois “se producen en la cara, en la voz, en conductas 

específicas”. Alegria, tristeza, medo, orgulho, repugnância, curiosidade, vergonha ou simpatia 

são alguns exemplos de emoções que ajudam a regularização vital, de forma a “evitar los 

peligros o ayudar al organismo a sacar partido de una oportunidad, o indirectamente al facilitar 

las relaciones sociales” (DAMASIO, 2016:51). Os sentimentos, ao contrário, sempre estão 

escondidos, são perceptíveis apenas pelos seus donos, ou seja, aqueles que os estão sentindo 

em sua mente. 

Armazenamos as emoções e os sentimentos de experiências vitais anteriores, podendo 

utilizá-los ao longo de nossas vidas em momentos onde se deve decidir entre opções em 

conflito. Isso acontece porque a emoção e o sentimento não são simples “actores en el proceso 

de razonar, sino agentes indispensables” (DAMÁSIO, 2016: 162). Conservamos as 

informações do problema, a opção escolhida, o resultado real da solução e o resultado de acordo 

com a emoção e o sentimento que tivemos, pois “… las emociones positivas o negativas y los 

sentimientos que de ellas se siguen se convierten en componentes obligados de nuestras 

experiencias sociales” (DAMÁSIO, 2016:163). 

Corpo e cérebro, portanto, estão continuamente em interação: “Pensamentos 

implementados no cérebro podem induzir estados emocionais que são implementados no corpo, 

enquanto este pode mudar a paisagem cerebral e, assim, a base para os pensamentos” 

(DAMÁSIO, 2011:126). Assim, o homem percebe o mundo através de imagens criadas de fora 

para dentro ou de dentro para fora, que são chamadas de emoções.  
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As emoções são fundamentais para a atualização da consciência e para a percepção do 

outro. Como afirma Damásio, a consciência é decisiva para tornar as imagens nossas, “fazer 

com que pertençam a seu legítimo dono, o organismo singular e perfeitamente delimitado em 

que elas surgem” (DAMASIO, 2011: 24), o meu corpo-vivo. Portanto, as emoções nos trazem 

de volta ao corpo, fazendo com que funcione nosso núcleo constitutivo do eu e também o 

expansivo do eu. Assim, a emoção, imprescindível para a aprendizagem, como veremos na 

Regra 6, nos permite despertar a consciência, “eu sou corpo”, além de nos mostrar que nós 

temos um corpo e, portanto, nos impelir em direção ao outro, nos mover para fora de nó 

mesmos. Emoção é uma moção, um movimento que nos põe para fora e nos leva a ação. Não 

se aprende sem emoção.  

 

3.4 Corpo e Capilaridades 

Norval Baitello Jr., em seu livro A serpente, a maçã e o holograma, nos apresenta as 

noções de capilaridades da comunicação como forma de análise da permeabilidade dos meios 

de comunicação “nas porosidades do tecido sociocultural” (BAITELLO Jr., 2010:101). Ele 

divide essas capilaridades em quatro: presencial, alfabética, elétrica e eólica. A capilaridade 

presencial é a que, segundo ele, tem maior força para capturar outra pessoa, pois utilizamos o 

corpo como meio e, com isso, empregamos todas as estratégias que temos para manter ou iniciar 

um vínculo comunicativo: a linguagem, os sons, os gestos, os movimentos, os olhares, as 

posturas, os cheiros etc. Seremos, portanto, sempre capturados pela magia da presença do outro, 

pois esta capilaridade está conectada a nossas memórias, com as vivências primordiais, com os 

primeiros sistemas de vínculos (vínculo maternal e filial), com nossa densidade histórica e 

cultural, ou seja, com os fundamentos afetivos de nossa sociabilidade. Além disso, a 

capilaridade presencial, como afirma Baitello Jr., nos remete à fragilidade de nossa origem e à 

proteção recebida, nos lembrando de que somos dependentes dos outros seres para sobreviver. 

A capilaridade alfabética, ou seja, a capacidade de a escrita alfabética penetrar em todas 

as faixas e segmentos, tem um grau médio de permeabilidade, segundo Baitello Jr., porque, se 

por um lado o mundo da escrita permite ao homem ampliar o raio de influência da linguagem 

e a atuação do corpo, modificando e reinventando o tempo, o mundo e o próprio homem através 

da criação, conservação e transporte de laços através de livros, cartas, periódicos etc., por outro 

lado necessita fabricar leitores e enfrentar o transporte dos materiais escritos. Baitello Jr. 

também alerta para o crescimento dos chamados "neoanalfabetos", que faz com que a 

penetração desta capilaridade esteja em declínio.  
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A capilaridade elétrica inaugura uma permeabilidade quase total, de frenético poder, 

pois a eletricidade, segundo Baitello Jr., permite modificar a relação do espaço e tempo, fazendo 

com que o usuário tenha a ilusão de uma proximidade absoluta, já que o espaço passa a ser “… 

um espaço que traz o mundo, em imagem e som, até o mundo privado do usuário…” 

(BAITELLO Jr., 2010: 110). A eletricidade permite estabelecer uma nova forma de transporte 

da mensagem, portanto, um novo tipo de mediação, deixando de lado os suportes físicos e todas 

as suas dificuldades, como o envio, por exemplo, e passando a enviar, por redes próprias, os 

sons e as imagens através de impulsos elétricos. 

A última capilaridade, a eólica, é consequência do desenvolvimento dos aparelhos 

elétricos, que passam a utilizar o vento para transmitir mensagens. Baitello Jr. pensa esta 

capilaridade a partir da ideia das três grandes catástrofes propostas por Vilém Flusser: a 

primeira, a Hominização, deu-se quando o homem desenvolveu ferramentas, desceu para a 

savana, perseguindo a caça, o que o obrigou ao nomadismo. “(…) ao andar (como o vento), 

toca e apreende o mundo” (BAITELLO Jr., 2006:3); a segunda, a Civilização, cumpre-se a 

partir do Neolítico, quando o homem começou a construir aldeias e cidades, domesticou e criou 

a caça, passou a possuir coisas, tornou-se fixo à terra, passando a ser sedentário; e a terceira, 

em curso e sem nome, quando as casas passaram a não ser mais habitáveis, pois são permeáveis 

aos ventos e à força da mídia, ou seja, os espaços que antes eram de abrigo contra as 

intempéries, de privacidade e aconchego, hoje estão expostos às imagens midiáticas diuturnas 

(imagens visuais e sonoras) que chegam através de aparatos, eletricidade e mecanismos de 

distribuição, transformando esses espaços e (semi) públicos (BAITELLO Jr., 2012). Essa 

permeabilidade, para Baitello Jr., faz com que o homem se transforme em um neonômade 

(nomadismo de novo tipo), que não mais caminha com os pés, permitindo que o caminhar 

conduza o olhar (BAITELLO Jr., 2012), mas sim que navega, surfa e voa apenas com os olhos 

através de aparelhos. Para Baitello Jr., enquanto o homem “gerado pela primeira catástrofe vivia 

no espaço-tempo do caminhar e de sua caça, uma referência móvel, o da segunda tinha uma 

referencia fixa, sua terra e suas posses. O homem da terceira catástrofe retorna ao vento, à 

natureza fluída da informação e dos valores simbólicos” (BAITELLO Jr., 2006:3). Quando 

inundamos de imagens visuais e sonoras nosso espaço de habitação e proteção, fraturamos as 

“relações, os vínculos de proximidade e consanguinidade, da família, grande ou pequena, 

primeiro núcleo de sociabilidade. Assim, as invasões da casa afetam tais vínculos, levando-os 

necessariamente a uma reestruturação ou a uma desestruturação” (BAITELLO Jr., 2012:34).  

Cada capilaridade constrói um tipo diferente de ambiente de comunicação, já que “estar 

em um ambiente significa estar integrado a ele, configurando-o e sendo configurado por ele” 
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(BAITELLO Jr., 2010:83). Na capilaridade presencial, o corpo, por ser um catalizador de 

ambientes, acaba gerando, com sua simples presença, como afirma Baitello Jr., a disposição à 

interação, pois “... desencadeia processos de vinculação com o meio, com os outros seres do 

entorno e com seus iguais” (BAITELLO Jr., 2008:99). Como somos seres dependentes de 

outros para sobreviver, pois somos incompletos, estamos sempre predispostos a criar ambientes 

de comunicação, de vinculação e de afeto. Na capilaridade elétrica, o tempo se acelera, não é 

mais o tempo lento da escrita e da leitura, mas sim o da instantaneidade e também da 

transitoriedade.  

Tanto a capilaridade eólica como a elétrica ganharam maior penetração em todo o 

ambiente escolar a partir do plano CEIBAL. Como veremos nos próximos subitens, os 

“buracos” feitos pelos ventos da Internet e dos aparatos nulodimensionais (laptops e 

computadores) parecem ter criado motivos para um reposicionamento tanto no comportamento 

do professor, como do aluno e também da instituição do saber, a escola. Esse reposicionamento 

estimula várias e diferentes capacidades comunicacionais. 

 

3.5 Corpo, Ambientes e Capacidades Comunicacionais  

O corpo, como “instrumento de percepción y medición del entorno” (ROMANO, 

2004a:175), ao longo de sua ontogênese, vai construindo e conquistando o espaço: “Este espaço 

em que nós vivemos não é dado, não vem pronto; nós o constituímos a duras penas. 

Engatinhando, caindo, segurando, depois caindo novamente, subindo a escada, saindo do 

berço... conquistamos a vertical” (Informação Verbal77).  

A verticalidade, além de nos permitir sair do nosso espaço vital, o qual, por sermos 

mamíferos, é a terra, nos deu o domínio da distância (WYSS, 1968). Poder andar “a zancadas 

y pasos como movimento de expresión de la marcha humana” (WYSS, 1968:74), nos 

possibilita, segundo Baitello Jr., a aproximação das coisas que queremos capturar, ver, mexer 

e conhecer, permitindo “saciar as carências de onde estou” (Informação Verbal78).  

Partindo dessa ideia, Pross afirma que a conquista da verticalidade “es una de las 

primigenias experiencias humanas con la que se vinculan otras cualidades humanas”, pois  será 

através das experiências com os objetos que a criança irá aprender as distinções entre "arriba y 

abajo, horizonte y distancia, incluso claro y oscuro” (1989:38). Serão essas distinções que 

marcarão o pensamento e visão de mundo da criança.  

                                                 
77 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Jun. 2016] São Paulo, 2016. Arquivo mp3 (124 min.). 
78 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Mar. 2017] São Paulo, 2017. Arquivo mp3 (140 min.). 
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Na escola, as atividades educativas propostas definem como o corpo deve utilizar o 

espaço e o tempo. Quando pensamos nas opções de utilização do espaço, podemos pensar o 

aluno: sentado, sentado e em grupo, sentado e sozinho na frente de uma tela, em movimento 

etc. Já para o tempo, temos: na linha, na escrita; na imagem plana, na superfície; no ponto, no 

abstrato; no presencial, com o corpo vivo.  

A decisão da escola sobre como os alunos utilizarão o tempo e o espaço definirá as 

possibilidades de comunicação e, portanto, de interação e vinculação entre os participantes do 

ambiente escolar e entre eles e o meio. “Um ambiente comunicacional (...) não é apenas o pano 

de fundo para uma troca de informação, mas uma atmosfera gerada pela disponibilidade dos 

seres (pessoas ou coisas) e por sua intencionalidade de estabelecer vínculos” (BAITELLO Jr., 

2010:83). Por isso é importante analisar quais capacidades comunicacionais, ou seja, quais 

possibilidades e imagens de vinculação estão sendo desenvolvidas pelas atividades escolares, a 

fim de que possamos compreender qual tipo de sociabilidade está sendo fomentada.  

Para podermos compreender melhor quais capacidades comunicacionais estão sendo 

desenvolvidas neste ambiente saturado por aparatos nulodimensionais (laptops e 

computadores) e por imagens midiáticas (capilaridade eólica), analisaremos, no próximo item, 

um dos desafios pedagógicos propostas pelo CEIBAL, a "Olimpíada de Robótica, 

Programación y Videojuegos", que é desenvolvida por um de seus dois programas, os 

Laboratórios de Tecnologias Digitais.  

Através das regras recorrentes na metodologia deste desafio — que também estão 

presentes, em sua grande maioria, em outros desafios propostos pelo CEIBAL79 —, poderemos 

identificar quais possibilidades de vinculação e quais tipos de imagens de sociabilidade estão 

sendo trabalhadas e, com isso, verificar quais são as características desses ambientes de 

comunicação. 

 

3.6 CEIBAL e o Projeto Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos 

A robótica educativa é abordada pelo CEIBAL desde 2010, quando um piloto foi 

iniciado no Ensino Primário e Médio, através da entrega em 28 escolas da plataforma móvel 

                                                 
79  Citamos como exemplos, a Olimpíada do Conhecimento, realizada através do jogo Letrapaluza 

(2016), que aborda conteúdos de ortografia e gramática; Campeonatos PAM, para a matemática; 

Concursos de vídeos e fotografias. 
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programável chamada Butiá80. Em 2012, o CEIBAL começou a formação docente através do 

Laboratório de Tecnologias Digitais (LabTed) e, em 2013, realizaram-se a distribuição de 

conjuntos (kits) de robótica81 com peças de Lego e o ensino nos centros de formação aos 

docentes. Desde o início dos trabalhos com robótica e jogos digitais, o CEIBAL utilizou alguns 

dos recursos educativos incluídos nos computadores, como E-toys82, Scratch83 e TortugArte84, 

que permitem aos alunos aprender a programar na linguagem Logo85. 

Desde 2014, anualmente o Plano vem propondo às escolas públicas uma olimpíada de 

robótica e programação, com o objetivo de “difundir, compartir y destacar los mejores trabajos 

en Robótica y Programación en Scratch, fomentar el trabajo en equipo e integrar diversas 

asignaturas” (CEIBAL OLIMPIADA, on-line). A olimpíada é organizada pelo LabTeD do 

plano CEIBAL, que é o núcleo de tecnologia da instituição e que tem como proposta 

transformar as antigas salas de informática da Educação Média em espaços de aprendizagem 

colaborativa, integrando o tecnológico ao cognitivo, além de estimular o pensamento lógico e 

criativo e a aprendizagem por projetos. “El proyecto facilita el desarrollo de nuevos 

aprendizajes y capacidades, que permiten al estudiante adquirir destrezas necesarias para 

enfrentarse a un mundo cambiante, ya no desde la perspectiva de espectador sino como 

protagonista de su propio desarrollo” (CEIBAL LABTED, on-line). O LabTeD busca, portanto, 

que a tecnologia seja uma ferramenta útil para que os alunos possam desenvolver as seguintes 

competências: “el pensamiento crítico, la resolución de problemas del mundo real, la 

colaboración, la comunicación, la ciudadanía global, la creatividad y el carácter” (BLOG 

LABTED, on-line).  

                                                 
80 Butiá é uma “plataforma móvil programable, económica y versátil, capaz de desarrollar diferentes 

tareas”, como “recorrer un trayecto siguiendo una línea en el piso (sensor)” e é possível “utilizar para 

vigilancia, llevar o traer objetos, incluso bailar al ritmo de la música o funcionar en el agua si se lo 

adapta como anfibio” (ROBO URUGUAYO, on-line). Esta plataforma, sobre a qual os alunos colocam 

os seus computadores do CEIBAL para transformá-los em robôs, foi desenvolvida pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade Pública do Uruguai, com apoio de ANTEL (Administração Nacional de 

Telecomunicações). 
81 Nos conjuntos de robótica, os alunos encontram peças de Lego, motores e sensores que lhes permitem 

construir um robô. Além de ensinar os alunos a construir e programar um robô, os conjuntos de robótica 

têm como objetivo integrar esses conhecimentos a outras áreas do saber, como Física, Matemática, Artes 

etc. (EL PAIS(b), on-line). 
82  É um sistema de programação visual que permite criar arquivos multimídia. Disponível em: 

<http://www.squeakland.org/>.  Acesso em: 17 mar. 2017. 
83 Este programa permite desenvolver jogos, histórias e animações. Analisaremos este recurso na Regra 

5. Disponível em: < https://scratch.mit.edu/>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
84  É um ambiente gráfico simples. Disponível em: < http://activities.sugarlabs.org/es-

ES/sugar/addon/4298>.  Acesso em: 17 mar. 2017. 
85 Linguagem de programação orientada para crianças e criada pelo MIT  (EUA) na década de 60.  
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O LabTeD é composto por dois laboratórios: o Laboratório de Inovação Tecnológica, 

que integra projetos na área de robótica educativa, jogos e programação, além de sensores 

físico-químicos86 , códigos QR, realidade aumentada, modelagem e impressora 3D 87 ; e o 

Laboratório de Multimídia, que integra um laboratório de experimentação audiovisual e um 

laboratório de experimentação sonora. Além de ser o responsável pelas entregas dos conjuntos 

de robótica88, o LabTeD também oferece cursos de audiovisual, programação ou robótica, de 

forma presencial, on-line e por videoconferência, para professores e alunos. Segundo dados do 

CEIBAL89, 352 escolas de Ensino Médio e das Escolas Técnicas e Profissionalizantes (UTU90) 

participam do programa. 

A olimpíada de 2016 foi dividida em três categorias: Robótica, Programação e Jogos 

Digitais e Torneio FLL (First Lego League91). Para participar das categorias de Robótica e 

Programação e Jogos Digitais, os alunos deveriam ser estudantes da Educação Primária, Ciclo 

Básico ou Segundo Ciclo da Educação Secundária. Além disso, os alunos precisariam fazer 

parte de uma equipe formada por até três estudantes e um docente responsável. Para o torneio 

FLL, foram selecionadas trinta instituições educativas que já haviam participado de alguma 

outra competição ou já haviam tido algum desempenho em robótica. As equipes para esta 

categoria tiveram quatro meses para se preparar para a competição foram formadas por três 

                                                 
86 Cada modelo do conjunto de robótica educativa Lego trabalha com um conjunto de sensores, podendo 

ser sensores de distância, de cor, de inclinação, de temperatura ou de toque, por exemplo.  
87 Segundo dados oferecidos pelo CEIBAL em seu site, 86 impressoras 3D foram entregues, até 2016, 

aos centros de Educação Média que apresentaram um projeto. Disponível: 

<http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-cifras> Acesso em: 17 mar. 2017.  
88 Segundo dados oferecidos pelo CEIBAL, as escolas primárias recebem conjuntos de Lego Wedo e/ou 

Fishertechnic LT, de acordo com as características da escola (tempo integral, tempo extendido ou rurais, 

por exemplo). As escolas de educação secundária, se forem de Montevidéu, recebem 7 conjuntos de 

Lego NXT, enquanto as do interior do país recebem 6 conjuntos. Se são escolas profissionalizantes, 

recebem 6 conjuntos Lego NXT; e 22 centros selecionados recebem 6 conjuntos Fishertechnic TX e 2 

Lego NXT. Os conselhos de formação de professores recebem os dois tipos de conjuntos, tanto o Lego 

NXT, quanto o Fishertechnic LT. Disponível em: <http://blogs.ceibal.edu.uy/labted/wp-

content/uploads/2015/01/KitsEntregados.jpg>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
89  CEIBAL en cifras. Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-

cifras> Acesso em: 17 mar. 2017. 
90 Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) oferece educação técnica, tecnológica e científica, de 

acordo com as demandas sociais e produtivas. Disponível em: <http://snep.edu.uy/universidad-del-

trabajo-del-uruguay-utu/> Acesso em: 17 mar. 2016. 
91 Torneio internacional que acontece em 80 países e que tem como objetivo incentivar os alunos a 

resolverem problemas do mundo, desenhando, construindo e programando um robô com as peças do 

LEGO. Mais informações: http://www.firstlegoleague.org/about-fll. 

http://www.firstlegoleague.org/about-fll
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alunos de 12 a 16 anos de idade. Segundo a docente Alicia Ferrando92, professora do colégio 

(Liceo) de Tala93 vencedor desta categoria em 2016:  

 

Esta competencia la organizan dos empresas: First y Lego. First94 es una 

empresa que intenta promocionar los aprendizajes a través de la tecnología y 

está asociada a Lego. Por eso, First Lego League. Lego es la empresa de los 

bloques que también nos proporciona los robots. Entonces, uno de los 

requisitos es que solo se utilice los productos de Lego. No podemos agregar 

nada hecho casero o con la impresora 3D, todo tiene que ser Lego y la 

aplicación que se utiliza para programar es la aplicación que nos proporciona 

Lego95, que se llama Mindstorm (FERRANDO, 2017). 

 

Na olimpíada de 2016, participaram 1.500 alunos e adolescentes96 de todo o país, o 

dobro do ano anterior, sendo que, das 230 equipes que se apresentaram para a classificação, 

foram selecionadas 180. 

Analisaremos agora oito regras definidas pelo CEIBAL para a participação na 

Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, buscando compreender os vínculos e as 

capacidades comunicacionais. 

 

Regra 1: Trabalho presencial e em grupo 

Ao analisar a forma como a olimpíada propôs o desafio, percebemos que o trabalho 

presencial e em grupo aparece sempre em todas as edições e categorias anteriores, sejam elas 

por idade ou por tipo de projeto a ser realizado. O trabalho em grupo presencial é a primeira 

regra que destacamos do CEIBAL e favorece várias capacidades comunicacionais, como a 

sincronia, por exemplo. 

Em entrevista, Miguel Benitez, docente de informática do colégio Liceo 19 de 

Montevidéu e professor responsável dos grupos que participaram da olimpíada de 2015 e 2016, 

comenta que os estudantes, em ambas as oportunidades, formaram as equipes para participar 

na categoria de Jogos Digitais e Robótica de acordo com suas afinidades e amizades. Em 

especial, na edição de 2015, “(…) dos de estos alumnos eran más calladitos, no eran los más 

                                                 
92 FERRANDO, Alicia. Entrevista a Helena Maria Cecília Navarrete em 31 de março de 2017. Via 

Skype. 
93 Tala é uma cidade do departamento de Canelones que está a 78 km de Montevidéu. Possui 5.089 

moradores e conta com serviços públicos e privados de educação, desde o ciclo inicial até o técnico 

(dados de 2011).  
94 FIRST é a abreviatura de For Inspiration and Recognition of Science and Technology. 
95 Disponível em: <https://education.lego.com/en-us> Acesso em: 17 mar. 2017. 
96  CEIBAL en cifras. Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/ceibal-en-

cifras> Acesso em: 17 mar. 2017. 
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populares del grupo, y creo que la Olimpiada sirvió para unirlos a los otros de la clase, mejorar 

el relacionamiento entre todos, porque al ir todos juntos, abrazarse, mejoró esa parte 

(…)”(BENITEZ, 2015).  

O estar juntos, como comentou o professor Benitez, permitiu melhorar o relacionamento 

entre os alunos, porque, como somos sensíveis aos outros, a convivência acaba coordenando as 

ações e sincronizando os membros do grupo. A sincronia ocorre na comunicação presencial, 

no estar presente num mesmo espaço e num mesmo tempo, porque o indivíduo precisa “... fazer 

um mapeamento entre o próprio corpo e o corpo de um outro e incorporar os movimentos desse 

outro” (WAAL, 2010:81).  

A conexão social que define a sincronia é uma capacidade comunicativa importante 

para a socialização e a manutenção do grupo. Para Pross, a função central da comunicação é a 

sincronização social, que “significa colocar em sintonia, num mesmo tempo, pessoas, corpos 

e vida, para que exista uma coisa chamada 'comunidade'. Sem sincronização social não há 

sociedade, não há comunidade. Portanto, sem comunicação não há comunidade” (Informação 

Verbal97).  

Além de desenvolver a capacidade comunicativa de sincronização, ao definir que o 

trabalho deve ser desenvolvido em grupo, participando presencialmente de momentos de 

construção de um objetivo em comum, um robô ou um jogo, o Plano promove um ambiente de 

comunicação onde os vínculos de partilha, de afeto, de reconhecimento e de conhecimento são 

fomentados.   

Alimentar os vínculos de partilha, segundo a professora Alicia, é algo que eles fazem 

não só na olimpíada: 

 

En la realidad se está tratando que sean trabajos en red. Nosotros, por ejemplo, 

aquí en la ciudad de Tala trabajamos mucho con los Liceos de Fray Marcos98 

y Casupá99, que está cerca de nuestra zona   y que también está trabajando en 

robótica. Y para esta competencia prácticamente trabajábamos juntos, porque 

compartíamos ideas, compartíamos materiales, formas de resolver las 

misiones. Yo creo que es la fórmula que se avanza. Estas solo, te quedas con 

lo tuyo y no avanzas. Y en la clase de informática también. Yo doy clases de 

informática y nosotros siempre estamos coordinando con docentes de la 

misma asignatura y con docentes de otras asignaturas. La idea es que los 

alumnos vean todo como una unidad, no como cosas separadas (FERRANDO, 

2017). 

 

                                                 
97 Aula ministrada por Norval Baitello Jr. [Mar. 2016] São Paulo, 2016. Arquivo mp3 (220 min.). 
98 Localizados a 18 km de Tala.  
99 Localizada a 32 km de Tala.  
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A experiência de trabalhar em rede, com outros centros educativos e outros professores, 

também é comentada pela professora Ângela Seijas Muraña100, da cidade de Treinta y Tres101: 

¡Siempre hay alguien que te está ayudando de algún lugar! ... No es que los 

alumnos hagan todo solos. Ellos van a pedir ayuda a otras personas, a 

técnicos… por ejemplo, yo tengo apoyo de Ignacio (Nacho) Rodríguez, que 

es un chico que ganó el concurso de Google y que tiene 15 años. Nacho es 

como mi mano derecha. Con Nacho no nos conocemos personalmente, pero 

todo lo que es problema, no solo mío, de otros maestros de otras localidades, 

que me dicen ‘Ángela yo necesito hacer tal cosa’ y yo me rio y le digo a Nacho 

‘Mira que yo no le digo que tú me ayudas’ rsrsrsrsr ‘Mira que aquí todo el 

mundo piensa que lo hago yo’ rsrsrsrsr La otra vez una maestra de Santa Clara, 

que es una ciudad a 90 - 100 kilómetros, me escribió que tenía problemas con 

la impresora, que había conseguido una Magallanes y la quería conectar a la 

impresora … y yo empecé a pensar cómo podría hacer y nada funcionaba. Y 

aí pensé, estamos perdiendo tiempo ‘Nachoooo’ rsrsrsrsr ‘Haber, Nacho…’ y 

en 10 minutos teníamos la impresora instalada. Y yo les cuento eso a mis 

alumnos. Y eso les fascina. Y lo buscaron en face y los adicionaron. Y el otro 

día me dice Nacho ‘Mes estas escribiendo tus alumnos, Maestra’ rsrsrsr Y no 

hay nada mejor que las tutorías de otro par, de otro alumno y que lo conozcan 

y que sepan que salió de la escuela pública y que empezó a programar con una 

ceibalita (MURAÑA, 2014). 

 

A ajuda pode vir não somente de outro professor, centro educativo ou de algum 

integrante da comunidade, mas também pode partir do próprio aluno. Esta ajuda poder originar-

se através de alguma conversa por videoconferência, Facebook, e-mail ou presencialmente. A 

professora Ângela comenta que muitos dos especialistas que são contratados como palestrantes 

para a Semana de Ciência e Tecnologia, que acontece uma vez por ano, se: 

(…) tú los llamas para que vengan y te den una mano, no tienen ningún 

inconveniente. Hay momentos que reciben una remuneración por su trabajo 

(durante a Semana), mas es gente que se recontra cuelga y tú le pedís 

colaboración y ayuda y ellos te dicen que sí. Nosotros, en la escuela, lo que 

hacemos es tratar de pagarles los pasajes y después les damos el almuerzo.  Es 

gente que les gusta, que confía y cree que la educación es fundamental en el 

desarrollo de la ciencia (MURAÑA, 2014).  

 

A partilha de experiências, conhecimentos e sonhos faz com que:  

                                                 
100 A entrevista foi realizada antes do início das olimpíadas de 2014, mas a professora já participava do 

evento SUMO, realizado na Faculdade de Engenharia, em Montevidéu. Este evento, conhecido 

internacionalmente como um campeonato de robótica, começou no Uruguai em 2004. Anualmente, 

recebe para a competição alunos de escolas públicas. As regras para participação e pontuação seguem a 

mesma lógica da olimpíada do CEIBAL: trabalho colaborativo e em grupo, construção de um robô, um 

desafio, pontuação de acordo com as dificuldades ultrapassadas, avaliação da conduta dos participantes 

e dos professores (jogo limpo, comportamento e integridade, por exemplo). Disponível em: 

<https://sumo.uy/sites/backend.sumo.uy/files/desafio-escolar-y-basico-v1.0-2016.pdf>.  Acesso em: 03 

abr. 2017. 
101 Esta cidade é a capital do departamento de Treinta y Tres. Está a 300 km de Montevidéu e tem 33.450 

habitantes. 
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Por lo general, a ellos (alunos) no les moleste compartir. Cuando estaban en 

la competencia (Olimpíada), esta era una instancia especial, nos ofrecían un 

primer premio que se podía ir a competir a EUA, eso motiva a cualquiera, y 

bueno ellos querían ganar, todo el mundo quiere ganar, pero llegado el 

momento, yo pude descubrir que mis alumnos son excelentes personas, 

también. Porque a pesar que estaba ese problema, ellos lograron disfrutar el 

momento, lograron compartir, lograron ayudarse entre ellos y con los otros 

equipos, y de rato, se olvidaban que estaban competiendo por ese premio. ¡Y 

eso está bueno! ¡Esta bueno porque en la realidad te das cuenta que por lo 

menos todo esto tiene frutos! … Más allá de que puedan ganar o perder, que 

aprendan a compartir es importantísimo” (FERRANDO, 2017). 

 

Outra importante capacidade comunicativa que é desenvolvida pelo trabalho em grupo 

presencial é a empatia. Nosso cérebro conecta o mundo externo com o mundo interno através 

de emoções. A empatia é uma emoção não voluntária e inconsciente que permite ajustar “nosso 

comportamento à situação do outro, porque esta tornou-se nossa também” (WAAL, 2010: 116). 

É através da empatia, portanto, que criamos uma ponte inter-subjetiva com o outro, adaptando 

nossas emoções, condutas e ideias de acordo com o que imaginamos sobre o mundo mental do 

outro. Sem esta ponte, estaríamos isolados do mundo mental do outro (CYRULNIK, 2003). 

A empatia é construída, para Cyrulnik, em duas etapas. A empatia emocional, 

(comprendo o que você experimenta) serve de base para a empatia de abstração (comprendo o 

que você comprende). O fato de habitar um mesmo mundo emocional “implica una 

representación de similitudes: Postulo que si yo estuviera enfadado expresaría mi emoción 

mediante estos ademanes, gestos y palabras. Como percibo en ti ademanes, gestos y palabras 

análogos, deduzco entonces que estás enfadado” (CYRULNIK, 2003:211). 

A capacidade de reconhecer os sentimentos e perspectivas do outro requer uma “aptitud 

sensorial para percibir los indicios y señales emitidos por el cuerpo del otro, y una aptitud 

neurológica para convertirlos en signos que formen una representación del mundo del otro”, 

além de “un cerebro que ponga al individuo en condiciones de habitar un mundo no percibido, 

pero representando” e também “una intención de habitar el mismo mundo, un impulso hacia el 

otro y una anticipación…” (CYRULNIK, 2003:209). Assim, além de ter as habilidades 

sensoriais e neurológicas adequadas, precisamos querer nos vincular ao outro para sermos 

capazes de compreender os seus desejos e as suas emoções. Portanto, o potencial genético “é 

constantemente modelado pelas pressões do meio sensorial, afetivo e até cultural” 

(CYRULNIK, 2009:111). 

O estar num mesmo espaço e tempo, compartilhando e construindo, permite também 

que os alunos exercitem uma das principais capacidades comunicacionais, que é a 

comunicação presencial.  Decifrar, entender, compreender e responder aos sinais emitidos 
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pelo corpo do outro, como, por exemplo, a aceleração na fala, mudança no olhar ou no tom de 

voz é algo que se aprende estando na presença do(s) outro(s), em pequenos ou grandes grupos, 

em espaços compartilhados, na presença ou na ausência de vetores de poder (por exemplo, o 

professor). Além de compreender a fala do outro, o aluno deve aprender a observar o corpo 

daquele que está próximo a ele e que está interagindo com ele, pois esta será uma capacidade 

importante para o seu bom convívio social, para a sua boa harmonização dos afetos.  

A forma de trabalho que privilegia a interação permite que os alunos desenvolvam tanto 

a alteridade, ou seja, a capacidade comunicativa que permite ao indivíduo, no vínculo com o 

outro, formar o sentido do eu, ou seja, o outro é um outro, não sou mais eu, como também o 

sentido de quem “sou eu com os outros”.   

O trabalho em grupo com companheiros da mesma idade (não necessariamente da 

mesma sala de aula) permite que surja o vínculo da amizade. Para Harlow, McGaugh e 

Thompson, as amizades “se iniciam com a exploração mútua de algum objeto, tarefa ou 

interesse comum, mas o fruto de tal atividade frequentemente inclui tanto descobertas 

subjetivas quanto objetivas” (HARLOW, MCGAUGH e THOMPSON, 1978:113).  

Por último, vale a pena ressaltar o gesto do abraço apontado pelo professor Benitez em 

sua fala, já que através da observação dos gestos podemos compreender como está sendo 

articulada a forma de estarmos no mundo (FLUSSER, 2014). O abraço é a expressão de afeto 

mais elementar (WAAL, 2010). O gesto do abraço permite romper hierarquias, demonstrando 

a cercania entre os participantes do grupo. “O contato corporal faz parte de nossa biologia 

mamífera e remonta aos cuidados maternos de amamentar as crias e carregá-las no colo” 

(WAAL, 2010:137), por isso tendemos a abraçar em momentos de alegria ou de tristeza, para 

festejar ou consolar, mostrando ao outro que compartilhamos seus sentimentos. Quando se 

educa para a cercania, para as imagens de proximidades, para a coexistência e para as 

diferenças, se educa na horizontalidade (PROSS, 1989), o que oferece oportunidades do contato 

sem medo, do abraço e do beijo. Além disso, o tato, o estar mais próximo do outro, o 

compartilhar um abraço e o contato vivo também permitem maior agregação social, já que “é 

muito difícil brigar com alguém quando se está em contato de pele. Ela é macia, gostosa, suave 

e cálida, e será difícil continuar azedo e distante!” (GAIARSA, 2013:97). 

 

Regra 2: Trabalho colaborativo 

Segundo Anna Miravalles e Marta Vázquez (2014), levamos impressa em nossa história 

evolutiva a competitividade como forma de sobrevivência diante de outras espécies e grupos 
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de animais. A colaboração, por outro lado, é mais complexa, pois requer o desenvolvimento 

cortical progressivo. Como exemplo para esse desenvolvimento, as autoras comentam no livro 

Descubrir la Neurodidáctica como é possível, ao modificar as regras de um simples jogo das 

cadeiras, ativar o córtex e criar novos comportamentos. Segundo elas, é possível identificar 

mudanças se, em vez de eliminar alguém ao final da música, for proposto que o grupo consiga 

que todos fiquem sobre as cadeiras e com os pés fora do chão.  

Nesta nova forma de jogar, o objetivo não se trata, portanto, de competir e de eliminar 

pessoas até que fique uma única vencedora; ao contrário, a proposta é colaborar para encontrar 

em conjunto uma solução. Segundo as autoras, é comum muitas pessoas reagirem da mesma 

forma, enquanto outras pessoas ficam paradas, não conseguindo subir em uma cadeira que já 

tenha sido ocupada quando a música para. Mas elas afirmam que esse padrão muda conforme 

a brincadeira segue, uma vez que o córtex vai sendo estimulado e, pouco a pouco, vão sendo 

encontradas novas alternativas, ou seja, o córtex aprende a jogar de forma diferente e, além 

disso, acaba criando soluções para problemas maiores, como colocar muitas pessoas num 

mesmo espaço com cada vez menos cadeiras. 

A postura competitiva percebe o trabalho do outro como uma ameaça. Na forma 

colaborativa, o outro também faz parte do conhecimento e da conquista, pois juntos podemos 

construir mais. Como comenta Benitez,  

“me parece importante que sea en grupo, hay un enriquecimiento en la tarea, 

hay algunos que se trancan y ellos se pueden ayudar, tienen más ideas, tienen 

que llegar a tomar decisiones juntos, que no es siempre fácil. Entonces me 

parece muy valioso que todo sea en equipo” (BENITEZ, 2016). 

 

O córtex é a “capa neuronal de la superfície externa cerebral del hombre y organismos 

superiores” (MORA, 2013:196) e está relacionado, basicamente, com: os mecanismos cerebrais 

que intervêm nos processos de memorização, atenção, emoção e motivação (córtex cingulado); 

as sensações somáticas, linguagem, processamento e controle viso-espacial (córtex parietal); 

muitas funções no mundo emocional através do sistema límbico, memória operativa ou 

funcional, programação ou planificação do ato motor voluntário e de atos a realizar em um 

futuro imediato, e a função inibitória de influências tanto externas como internas (córtex pré-

frontal); e o processamento das informações auditivas e visuais, emoções e memória declarativa 

(córtex temporal). Portanto, o córtex, por um lado, possui diferentes áreas onde se criam a 

“sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de 

los sentidos” (visão, audição, tato, temperatura, dor, paladar e olfato) e se elaboram “los 

programas motores con los que se ejecuta la conducta”; por outro lado, possui largos territórios 
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(pré-frontal-parietal-temporal) que são áreas de associação, “donde se elaboran los procesos 

mentales, el pensamiento abstracto y simbólico y los sentimientos” (MORA, 2013:40). 

Para Jensen, por sermos seres essencialmente sociais e nossos cérebros crescerem em 

um entorno social, o ensino colaborativo é muito compatível: “Hablar, compartir y debatir son 

algo fundamental; estamos biologicamente conectados para el lenguaje y la 

comunicación”(JENSEN, 2010:133). Estamos, portanto, biologicamente preparados, pela 

presença do córtex, para trabalhar colaborativamente. O que o ambiente escolar deve fazer e o 

que a olimpíada do CEIBAL faz é incentivar atividades de colaboração, para que o córtex, ao 

ser exigido, possa criar novos padrões mentais e para que a capacidade colaborativa passe, 

assim, a ser aprendida como possibilidade de comportamento. 

Colaborar, para Maria Cecília Camargo Magalhães, é “... esse processo de construção 

com outros em que os sujeitos, como agentes, trabalham juntos na compreensão e na 

transformação de si mesmos, de outros e do mundo” (MAGALHÃES, 2014: 25). No processo 

de construção e solução, os alunos de Tala dividem o trabalho em tarefas, mas sem deixar de 

colaborar com o que o outro está fazendo:  

Hay un alumno que se encarga de la parte del robó. Otro de programar, otro 

se especializó más de la parte del proyecto, pero todos tienen que estar en 

conocimiento de lo que está haciendo el otro, o sea, si bien uno es quien 

organiza una parte, los demás también tienen que saber lo que está haciendo 

el compañero y colaborar con eso también. Es como si tenemos encargados 

de diferentes partes, pero trabajan entre todos (FERRANDO, 2017). 

 

A professora Ângela também comenta como os seus alunos de robótica vão se dividindo 

em funções de acordo com seus gostos e habilidades: 

(…) está aquel que adora programar, que está con el Turtlebot102, que disfruta 

con eso y lo tiene clarísimo, y está el que maneja los sensores, que sabe dónde 

colocarlos, como mejor calibrar … que si pone el sensor en un determinado 

lugar la luz le va a molestar y que tiene que tomar determinadas condiciones 

del ambiente. Y está el mecánico. Yo no me lo había imaginado antes, pero 

en el año, yo vi como había chicos que tomaban ese rol. El que no deja que se 

caigan las ruedas porque está siempre ajustando las ruedas y el que sabe si 

hubo problemas con las pilas y sabe dónde está el problema. Y me parece que 

eso está genial. Porque es algo que no está pre-determinado. A medida que 

van descubriendo sus habilidades y sus gustos, van tomando posición. Más 

allá de que todos saben programar, todos saben lo que tienen que hacer, pero 

está aquel que su fascinación es eso. Cada uno toma el rol que mejor le quede 

y que no sea impuesto (MURAÑA, 2014).  

 

                                                 
102 Programa de código aberto que permite que os alunos programem ações para o robô segundo os 

dados obtidos pelos sensores. O aluno pode programar o robô para que este siga em frente, por exemplo, 

sempre que encontrar a cor cinza. Colocando o robô sobre uma lona branca, com uma linha cinza, ele 

conseguirá avançar seguindo a cor.   
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Todos estão voltados para o processo e para a construção conjunta, mas tendo 

subdivididas as responsabilidades. Para colaborar neste tipo de dinâmica, em que se misturam 

o pessoal e o grupal, é necessário, além de sentir prazer na partilha, gostar da companhia da 

outra pessoa, confiar e respeitá-la como interlocutora e perceber que ela também sente respeito 

e confiança. Portanto, devemos primeiramente ser capturados e capturar o outro, porque sem 

vínculo não se pode estabelecer uma relação colaborativa. E será esse vínculo que nos permitirá 

ampliar o “eu”, criando o “nós” que possibilitará “que intencionalmente escutem uns aos outros 

e – com base em valores e necessidades, medos, conhecimentos, desconhecimentos, dúvidas, 

conflitos, emoções, questões problemáticas, concordâncias e discordâncias – repensem a si 

mesmos” (MAGALHÃES, 2014:25). 

No processo de colaboração, comentam os alunos da equipe de Tala: “Conoces a gente 

nueva, que piensa diferentes a vos, y tenés que acoplarte a ellos para hacer, entre todos, algo 

bueno” (Nicolás Borges, 16 anos); “Aprendí a no tener siempre la razón o sea ver las cosas de 

diferentes puntos de vista” (Belén Barreto, 16 anos); “Durante todo este tiempo he aprendido 

de mis compañeros, de mis errores, de los errores de ellos y entre nosotros hacemos un equipo” 

(Axel Cuendes, 16 anos) 103. Isso porque colaborar é participar de uma experiência coletiva de 

transformação que, segundo Maria Cecilia, está repleta de contradições “... uma vez que 

entender as organizações discursivas, nas negociações e na produção de conhecimento, envolve 

a compreensão das manifestações de contradição nos discursos dos participantes...” (2014: 25).  

Nos momentos que aparecem propostas diferentes para uma solução, para a docente 

Alicia, é o momento em que o professor deve mediar para que os alunos possam aprender a 

escolher a melhor ideia: 

Cuando hay ideas diferentes, cada uno defiende su idea, y hay que tratar que 

entre ellos escojan la idea que más corresponda. A veces da trabajo, pero 

tienen que aprender a argumentar lo que piensan y entender que puede haber 

más de una idea buena y de repente se prueban las diferentes ideas y entre 

ellos tienen que llegar a optar (FERRANDO, 2017). 

 

Além de aprender a optar, assumindo riscos e responsabilidades, os alunos, durante o 

processo, exercitam e participam do que Flusser chama de comunicação dialógica e discursiva. 

“Para produzir informação, os homens trocam diferentes informações disponíveis na esperança 

de sintetizar uma nova informação. Essa é a forma de comunicação dialógica” (FLUSSER, 

2007: 97).  Este tipo de comunicação “é uma forma enriquecedora e rara de troca de 

informações entre dois sistemas diferentes, mas semelhantes, no qual os sistemas envolvidos 

                                                 
103 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ScTwcTdAF-M> Acesso em: 07 mai. 2017. 
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(as pessoas) se abrem para receber, transformar e emitir sentenças” (NAVARRETE, 2011:5). 

“Este jogo é o único no qual ambos os jogadores saem ganhando, enquanto dura” (FLUSSER, 

1998:101). Já “para preservar, manter a informação, os homens compartilham informações 

existentes na esperança de que elas, assim compartilhadas, possam resistir melhor ao efeito 

entrópico da natureza. Essa é a forma de comunicação discursiva” (FLUSSER, 2007:97). Na 

comunicação discursiva, portanto, “um sistema se lança sobre sistemas vizinhos a fim de 

assimilá-los ao seu” (FLUSSER, 1998:101). 

As duas formas de comunicação não existem separadamente, já que, “para que surja um 

diálogo, precisam estar disponíveis as informações que foram colhidas pelos participantes 

graças à recepção de discursos anteriores. E, para que um discurso aconteça, o emissor tem que 

dispor de informações que tenham sido produzidas no diálogo anterior” (FLUSSER, 2007:97). 

Portanto, nos momentos de escolher uma ideia, os alunos devem expor suas razões, aprendendo 

a argumentar, trabalhando com uma comunicação discursiva. Entretanto, como estão orientados 

para a troca e compartilhamento, esses discursos se transformam em parte de um diálogo: “Cada 

diálogo pode ser considerado uma série de discursos orientados para a troca. E cada discurso 

pode ser considerado parte de um diálogo” (FLUSSER, 2007:97). 

Para a professora Ângela, a oportunidade de desenvolver nos alunos a capacidade 

comunicativa do diálogo (saber ouvir, argumentar e negociar) é uma das consequências 

positivas da robótica educativa: 

Y es importante que cuando trabajamos así es que los alumnos se hagan 

escuchar. Digan lo que les pasa, lo que sienten, y hace parte de todo este 

desarrollo que es escuchar al otro, para por ejemplo, decirle que no estás de 

acuerdo y comentarle tus argumentos. Y muchos alumnos que me escriben 

comentando que en liceo no había robótica, me comentaban sus argumentos 

de porque querían que hubiera robótica. Y eso se desarrolla trabajando en 

robótica educativa. Porque, por ejemplo, una decide que quiere trabajar con 

un sensor de distancia y el otro justifica y argumenta que no, que lo ideal es 

un sensor de grises para eso, y surgen debates dentro de los equipos que de 

verdad son fantásticos (MURAÑO, 2014). 

 

Regra 3: Desafios educativos que resolvem problemas comunitários concretos  

O desafio proposto pela olimpíada de 2016104 era desenvolver um projeto durante as 

oficinas de informática com o tema "Sementes e Legumes, e o Centro Educativo 

                                                 
104  Na edição de 2014, a proposta do CEIBAL era que os alunos criassem projetos nas seguintes 

categorias:  

1) Primária (4°, 5° e 6° anos da Educação Primária), subcategoria Programação: uma animação com 

Scratch relacionada com as ciências da natureza, como, por exemplo, o ciclo da água ou o processo de 

fotossíntese. A animação deveria incluir vários personagens, além de cenários, diálogos e sons; 
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Autossustentável do Futuro". Na categoria de Robótica, os alunos deveriam fazer este projeto 

utilizando os conjuntos105 entregues pelo Plano CEIBAL, os quais contêm, basicamente, peças 

de LEGO, motores e alguns sensores (sensores de distância e inclinação, por exemplo). Na 

categoria Programação, os estudantes deveriam criar um jogo digital utilizando a linguagem de 

programação Scratch.   

Na edição de 2016, o professor Benitez acompanhou duas equipes: Robótica e 

Programação. A equipe de Robótica já se conhecia porque  

(…) el año pasado también fuimos a competir en Robótica. Ya tienen más 

experiencia. Pero los de programación, no. Ellos están en primer año, tienen 

12 o 13 años, y era el primer año que trabajaban con Scratch y también la 

primera vez que participan de una olimpiada. Los de Robótica son todos de 

clases diferentes pero como ya habían venido al taller el año pasado, se 

conocen de trabajar juntos en los talleres. Los de programación, no, son todos 

del mismo grupo. Uno de ellos venia al taller, pero los otros eran aquellos que 

tuvieron actuación destacada cuando yo trabaje con Scratch con el grupo 

(sala) (BENITEZ, 2016). 

 

Além da disciplina de informática que os alunos cursam no 1° e 2° anos do Ciclo Básico, 

são oferecidos, nas Salas de Informática, oficinas de robótica, programação, trabalhos com 

impressora 3D, xadrez (não no computador), dentre outros. É importante salientar que  

(…) los talleres son una vez a la semana, normalmente dos horas, fuera de 

turno, o sea, los que estudian de tarde vienen de mañana, y los que son de 

mañana vienen de tarde. Y los talleres son opcionales. Los niños vienen por 

que quieren. O se quedan por que quieren, o vienen antes porque quieren… 

Antes de la clasificación los alumnos venían una vez por semana, a practicar, 

a hacer algún problema, a tratar de hacer juegos, y las semanas previas a la 

olimpiada venían dos o tres veces a la semana para practicar, resolver, hacer 

cosas (BENITEZ, 2016). 

 

Segundo Benitez, o desafio de robótica era bem amplo: 

(...) era armar algo vinculado al tema de la olimpiada. Por ese lado, surgió la 

idea de hacer un robô que clasificara semillas. Al principio, el robô que se isso 

era sencillo. Era un robô que clasificaba pelotas. Enviamos ese video, 

                                                 
subcategoria Robótica: um projeto utilizando peças recicladas, desenhos e o conjunto entregue pelo 

CEIBAL às escolas;  

2) Ciclo Básico, subcategoria Programação: um jogo digital usando Scratch que estivesse relacionado com 

ciências (física, química, biologia ou matemática). O jogo deveria incluir múltiplos disfarces, cenários, 

personagens, sons e instruções; subcategoria Robótica: um projeto que usasse o conjunto entregue pelo 

CEIBAL e pelo menos um dos seguintes mecanismos: polia, engrenagens ou alavanca. 

3) Segundo Ciclo, subcategoria Programação: um jogo digital com Scratch relacionado às ciências (física, 

química, biologia, matemática, astronomia); subcategoria Robótica: um projeto que usasse o conjunto 

entregue pelo CEIBAL e pelo menos um dos seguintes mecanismos: polia, engrenagens ou alavanca. 

Na Olimpíada de 2015, o Plano CEIBAL propôs o mesmo tema para todas as categorias e subcategorias: 

a luz e as tecnologias que trabalham com luz e também o solo. Neste ano, os alunos deveriam fazer um 

jogo digital ou um projeto em robótica que estivesse baseado em um ou mais desses temas. 
105 O CEIBAL entregou, até setembro de 2015, mais de 5.000 conjuntos de robótica às escolas públicas 

de todo o país e aos centros de formação docente. (EL PAIS(b), on-line) 
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clasificamos y después empezamos a hacer un trabajo un poco más sério, 

buscamos lo que se podía hacer, encontramos algunos modelos, algunas ideas, 

y echo eso, empezamos a diseñar el nuestro. No encontramos una como 

queríamos, entonces usamos algunas ideas que encontramos, algunas fotos 

que vimos de otros equipos e aí empezamos a diseñar el nuestro. Armarlo de 

zero, sin tutoria y sin nada  (BENITEZ, 2016). 

 

Para construir o robô que classifica sementes, os alunos de Robótica, Regueiro, 

Rodriguez e Avila (matriculados no 2° ano da Escola Secundária, com 13 e 14 anos), utilizaram 

as peças do Lego NXT entregue pelo CEIBAL às escolas públicas. Esse conjunto contém peças 

genéricas, três motores e quatro sensores: 

El clasificador lo que hace es que tiene un sensor de grises, que trabaja siempre 

con un valor y cuando agarra una semilla de un tono más escuro, detecta ese 

cambio de gris, que hace con que funcione un mecanismo que fuera hacia un 

lado o hacia el otro… Cada liceo del país, en teoría, ha recibido por lo menos 

tres de esos kits de Robótica. Nosotros como somos un liceo grande, recibimos 

como 15 de esos kits. Entonces nos da para hacer unas cuantas cosas. Además 

no están siendo utilizados por ningún otro docente, entonces yo los tengo 

todos, y estamos trabajando con todos ellos en los talleres. Tenemos sensor de 

tacto, de ultrasonidos para medir distancias, sensor de sonido y de grises. 

Indica variaciones en el color de gris. A cada color le asigna un valor de gris. 

Ve monocromático.  Nosotros usamos porotos negros, que tiene un color bien 

fuerte  y frutilla que tiene un color bastante más clarito. Entonces lograba 

distinguir bien lo que era uno y lo que era otro (BENITEZ, 2016). 

 

Na categoria Torneio FLL, o tema era “Os animais e seus aliados”, e a equipe de Tala, 

formada por três alunos do 4° e 5° anos do Ensino Médio (16 anos), foi vencedora nesta 

categoria propondo uma solução para o problema da leptospirose na cidade:  

El grupo tenía que hacer un proyecto… una investigación,  que estuviese 

vinculado a algún problema que estuviera vinculado a los animales. Ellos 

trabajaron la Leptospira. Aquí en Tala tenemos casos de leptospirosis… 

nosotros tenemos un sistema de drenaje muy precario porque el agua corre por 

cunetas, y en esas cunetas ya se comprobó que esta la Leptospira. Y ya 

tuvimos casos en animales y en humanos también (FERRANDO, 2017). 

A leptospirose é uma doença transmitida por uma bactéria conhecida como leptospira. 

O seu principal transmissor é o rato, que transmite a bactéria aos seres humanos e a animais 

através de sua urina.  

Para fazer o projeto, os alunos precisaram entrevistar vários profissionais da cidade: 

(…) tuvieron que entrevistar veterinarios, más que nada para informarnos 

como era la situación acá, con un médico, se reunieran con el departamento 

de salud del Uruguay,  que nos informó más sobre la enfermedad, ingenieros 

agrónomos, porque ellos encontraron una solución. Porque además del 

proyecto ellos tienen que encontrar una solución innovadora, o sea, ellos 

hacen un proyecto sobre un problema, sobre algo que está pasando, pero 

tienen que buscar una solución (FERRANDO, 2017). 

 

E foi através da investigação que surgiu a ideia de modificar o pH da água: 
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(…) un médico les comentó que el Leptospira necesita un pH cercano del 

neutro para sobrevivir.   O sea, solo sobrevive si en el lugar el pH es cercano 

al valor neutro y si está húmedo. O sea, vive en la cuneta si el pH es neutro. 

Entonces empezaron a investigar cómo se podría modificar ese pH y que tal 

dañino podría ser modificar el pH. Y junto con el profesor de química, el 

ingeniero agrónomo, veterinario, los  médicos, llegaron a  un producto que es 

Hydrocal, Hidróxico de calcio. Los utilizan los albañiles para las 

construcciones. Un quilo de Hydrocal te sale 15 pesos acá. Muy poco. Y si 

pones un poco, al contacto con el agua, sube el pH, y si es en forma moderada 

no causa ningún daño, y más los agricultores lo utilizan para mejorar el pH de 

los suelos. Y bueno, un poquito de eso matas la Leptospira y no generas 

ningún daño. Y esa fue la solución que ellos ofrecieron, porque la solución, 

por el momento, que aca se aplica es envenenar a las ratas. O sea, si tú vas a 

la Intendencia, te dan veneno e intentas matas a las ratas, que son las 

transmisoras de la Leptospira. No logras matar a las ratas, porque es 

imposible. Puedes lograr algunas solamente y además estas poniendo veneno 

en lugares donde de repente van niños, animales. Y bueno esta solución no 

genera daños a otras personas. ¡Está bueno! Y además construyeron un 

dispositivo que lo prendes y va esparciendo calcio por donde tú quieres matar 

la Leptospira y quedó, en serio, muy bueno.  (FERRANDO, 2017). 

 

Como a solução de modificar o pH da água poderia afetar alguma planta, os alunos "… 

tuvieron que entrevistar al ingeniero agrónomo, el profesor de química, que fue a ayudar la 

solución, profesor de biología y dentro todo eso, buscar mucha información en Internet” 

(FERRANDO, 2017). 

Além de escolher um problema concreto da comunidade e propor uma solução 

inovadora, os alunos também construíram um robô que realizava uma série de missões (ações) 

dentro de um campo de jogo (mesa): 

Nosotros tenemos una mesa enorme donde hay diferentes misiones, que son 

como diferentes lugares que el robó tiene que hacer algo. Todo está construido 

con piezas Lego. Entonces, por ejemplo, tiene que ir a una ordeñadora, y tiene 

que girar esa ordeñadora, y que haga que caigan unos cilindros que simulan la 

leche. Y después tiene que agarrar un chanchito, que les falta dos patitas, y 

llevarlo a la base, y ponerle una prótesis al chancho. O sea, el robó tiene que 

ir recorriendo los diferentes lugares, de ese campo de juego, para ir haciendo 

diferentes acciones. Y esta todo orientado a los animales, porque está 

vinculado a la temática. Cada misión les da puntajes, y lo tiene que hacer en 

dos minutos y medio.  El problema que ellos tienen es que en dos minutos y 

medio, no llegan a hacer todas las misiones. Entonces, es ahí donde tienen que 

elaborar una estrategia de juego. Que misiones les da más puntajes, cuales 

logra hacer el robó en ese tiempo. Y esta interesante porque elaboran 

diferentes estrategias, van probando las diferentes estrategias, para ver, dentro 

del tiempo, cual les da mayor puntaje (FERRANDO, 2017). 

 

Segundo José Miguel García e Diego Castrillejo, para que um elemento externo ao 

computador seja considerado um robô, é preciso apresentar algumas características, como ser 

um mecanismo que apresenta movimento e ter capacidade de decisão (automatizado). “Esa 

capacidad está dada por dos elementos básicos: la programación que evalúa y define un camino; 
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y la capacidad de recibir y procesar señales del exterior, la información que recibe desde el 

entorno de la misma máquina” (GARCIA e CASTRILLEJO, 2011:305). No que tange os 

elementos da  programação, é preciso que seja fácil de programar (terceira característica), o que 

permite aos alunos variar “essas acciones em función de distintos programas que le podamos ir 

‘dando’” (GARCIA e CASTRILLEJO, 2011:306). Para Garcia e Castrillejo, a robótica 

educativa é “uma herramienta de formación, um processo de aprendizaje, uma forma de trabajo 

em educación” (GARCIA e CASTRILLEJO, 2011:307), pois o objetivo é que o aluno possa 

trabalhar em um projeto em equipe e que construa um mecanismo que solucione algum 

problema real do cotidiano.  

Trabalhar por projetos, segundo a professora Alicia,  

lleva mucho tiempo, pero está genial, porque sin querer tú conseguís 

incorporar muchas asignaturas, muchas áreas en el proyecto. Y los alumnos 

lo están aplicando a algo real, están trabajando sobre algo concreto. La idea 

del proyecto es primero buscar un problema y si es posible, un problema que 

sea de acá de la zona. Entonces ellos están trabajando sobre un hecho real y 

tratando de solucionar algo que es real y con eso la excusa es aprender para 

poder solucionar eso. No es como ir y sentarte en una clase y tener que 

escuchar el profesor que está hablando sobre algo. Ellos aprenden porque 

tienen la necesidad de aprender algo para solucionar otra cosa y eso genera 

aprendizajes con motivación del alumno y ellos te piden. Y ellos van, dibujan, 

buscan y aprenden. Yo creo que es la forma. Requiere mucho más trabajo por 

parte del docente, porque hay que ensenar al alumno todo el proceso del 

proyecto, pero a la larga obtienes mejores resultados (FERRANDO, 2017). 

 

A motivação que nasce da curiosidade, do estar construindo algo, da necessidade de 

encontrar uma solução inovadora para um problema cotidiano e de querer também colaborar 

com os colegas da equipe leva o aluno a ter uma postura ativa diante da informação, diante do 

processo de construção de respostas, diante de si mesmo e do outro; e isso é perceptível através 

das posturas corporais, da concentração, dos olhos atentos e das mãos:  

Y los alumnos aprenden, porque están en eso. El año pasado lo viví con 

robótica y este año lo estoy viviendo de nuevo. Un chico que no sumaba 20 + 

32, porque no tenía interés, tenías que verlo, tirado en el suelo… calibrando 

el robó, sumando 24.328… además que se le veía, le faltaban los numeritos 

en la frente… y le decía al otro ‘Pará, pará, no me apures, no me apures’. ¡Eso 

es fantástico! (MURAÑA, 2014). 

 

A postura ativa indica um corpo consciente, presente, emocionado, não sedado, um 

corpo ativo, um corpo que busca ajuda e dá ajuda, um corpo que constrói, um corpo que cria 

imagens de proximidades para se vincular, para enfeitiçar e capturar o outro. As cadeiras ou 

carteiras perto dos “campos de jogo” perdem a funcionalidade de acalmar, sedar ou fazer o 

futuro passar lentamente. Quando estão na sala de aula ou no local de exibição, servem para 
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colocar bolsas ou peças de Lego. O chão muitas vezes é a pista de teste mais fácil, pois é uma 

superfície plana onde é possível, rapidamente, testar as habilidades do robô.  

O conhecimento vai até uma pessoa ou ela vai em busca dele? São posturas diferentes 

do corpo. Enquanto um espera, sentado, que o outro (o professor) lhe traga algo, que virá 

segundo o tempo do corpo dele e também da instituição; o outro, de forma ativa, com mente e 

corpo atuando juntos, sob efeito da emoção, se move, age, se concentra, utiliza todo o seu 

sistema perceptivo e cognitivo na sua busca. A Prof. Ângela conta uma pequena lembrança: 

Otra vez, llegó la directora a la clase y ve un grupo pequeño de alumnos 

parados contra una cartelera y me pregunta: ‘¿Que están haciendo?’. Y yo le 

digo: ‘Están leyendo las instrucciones”. Eran instrucciones que le habían 

mandado por mail para poder hacer no sé qué para el desafío. Y leían hojas, y 

hojas, y hojas. Y tu pensás… yo se los doy, por ejemplo, les doy un cuento y 

no te lo leen, te leen lo primero y nada más. Y ahí se pasaban horas, de pie, 

leyendo y que no había un dibujo, nada, solo texto, interlineado sencillo. Y 

leían. Y cuando piensas en la lectura, en la capacidad de interpretar… ellos 

interpretaban porque se trancaban, y decían que quiso decir acá. Y marcaban, 

e iluminaban, y me llamaban y me preguntaban ‘que quiso decir con esto, 

profe?’ Y andaban para acá e iban para la cartelera y leían nuevamente… era 

impresionante aquello. ¿Cómo se logra esto? Simplemente, porque los 

alumnos están interesados en estar en este proyecto que les gusta (MURAÑA, 

2014).  

 

Essa postura ativa possibilita respeitar os diferentes tempos do corpo, principalmente 

respeitar o processo de aprendizagem no qual é necessário, como em todo processo, um tempo 

de mastigação e um tempo de digestão. Como afirma a professora Alicia, leva mais tempo 

trabalhar por desafios, mas nem sempre o caminho mais rápido ou mais curto é o que pode 

render mais tipos de aprendizagens, pois “... acabamos não sentindo o percurso, suas atrações, 

suas dificuldades, nossas reações e emoções durante a jornada...” (BAITELLO Jr., 2012:128). 

Utilizar apenas os sentidos de distância na aprendizagem simplifica as sensações, as 

experiências, as emoções e pode acabar não respeitando o tempo do corpo do aluno na 

aprendizagem. Importante salientar que “o corpo pede ritmo de corpo, tempo de corpo, 

sensações de corpo e imagens endógenas (sonhos, devaneios, sensações e emoções)” 

(BAITELLO Jr., 2012: 128). 

Em um ambiente de aprendizagem onde se deve buscar uma solução, errar faz parte do 

processo de construção. Não existe resposta certa ou errada; existe a busca pelo conhecimento, 

que pode vir não apenas de uma fonte, como vinha antigamente do professor, antigo detentor 

do saber, mas pode estar no profissional da saúde, na Internet, num livro, num saber popular, 

enfim, em muitas outras fontes. Permite, portanto, que os alunos aprendam a trabalhar com 

diferentes mediações. Como vimos no capítulo anterior, Pross (1972) propõe a Teoria da Mídia 
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e divide em “três diferentes maneiras de preencher o vazio entre o eu e o outro” (BAITELLO 

Jr., 2012:61), de acordo com os recursos externos que são usados no processo de comunicação. 

O meio primário é presencial, gestual e “entre um corpo e outro não há nenhum artefato”. O 

meio secundário, que “gerou a escrita”, usa imagens, sinais para mandar ou deixar mensagens. 

O meio terciário é instantâneo, fruto da eletricidade e da eletrotécnica. Cada forma de preencher 

o vazio tem um impacto sobre nosso corpo e sobre a nossa forma de existir no mundo 

(BAITELLO Jr., 2012). Portanto, a forma de preencher o vazio impacta sobre nossa 

sociabilidade e sobre as diferentes imagens que vamos criar para nos vincular. Ao misturar os 

meios, não privilegiando apenas um, permitimos que o aluno aprenda com a comunicação direta 

e com as diferentes abstrações, aproveitando, por um lado, a instantaneidade e praticidade dos 

meios terciários e secundários, enquanto, por outro lado, corremos menos riscos de isolamentos, 

de comportamentos individualistas e do vazio, já que “el consumo de técnica no satisface las 

necesidades humanas de comunicación” (ROMANO, 2004b:271). 

Na maioria das vezes, ao observar um grupo de alunos trabalhando com as ceibalitas 

(computador) em robótica ou em um jogo digital, é possível observar várias cabeças olhando 

para uma mesma tela de computador ou para um mesmo robô. Compartilhar o computador ou 

os materiais é algo que acontece todos os dias, porque é o esforço conjunto que permite avançar: 

Y de repente entra un profesor y les dice (aos alunos), a los de 6º año: ¡Sexto, 

a comer! ¡Y nada! Estaban todos los de 6º adentro del salón. Y yo levanté la 

cabeza, porque estaba en el salón trabajando, y los veo: 13 cabezas metidas en 

la alfombra (lugar onde se coloca o robô para testar a programação) y claro 

que el robó en el centro de ellos y el resto de los alumnos estaba parado en el 

pizarrón complicados con los números de la calibración que no estaban 

consiguiendo encontrar. Me paré y pensé: ¡Esto es una cosa fantástica! 

Estaban todos juntos. Porque ellos ya saben que solitos no anda el robó, no 

marcha, no es el trabajo para uno solo (MURAÑA, 2014). 

 

Interessante também, no comentário da professora Alicia, a afirmação de que o trabalho 

por desafios permite “incorporar muchas asignaturas”, ou seja, muitos saberes, o que ajudaria 

a uma desencapsulação da escola em relação à comunidade e de uma disciplina em relação a 

outra:  

Tal como uma cápsula de medicamento, em que o invólucro isola o conteúdo 

interno e o impede de ter contato com o meio externo, na encapsulação 

escolar, os conteúdos das disciplinas estudadas na escola mantêm-se isolados 

da realidade de fora da sala de aula. Além disso, podem manter-se isolados 

uns dos outros, na medida em que as diversas disciplinas sejam planejadas e 

ensinadas de forma isolada e fragmentada... (CORTEZ, PIRAGINE, 

PHILIPPOV, 2016:74). 

 

Ao propor que o projeto tem que encontrar uma solução inovadora para um problema 

concreto da comunidade ou do entorno, o CEIBAL define como importante estreitar ou criar 
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vínculos com aqueles que não fazem diretamente parte do ambiente escolar, ou ainda, com 

docentes que não estão ligados diretamente às oficinas de informática. Na realidade, o vínculo 

da colaboração permite fazer com que aquilo que está distante (espaço e/ou tempo) se 

transforme em algo próximo, porque, como diz o ensaísta e psicólogo argentino, Marcelo 

Percia, “en lo lejano reside lo inapresable”. Além da estrutura de funcionamento do 

trabalho/desafio fomentar a desencapsulação em suas duas modalidades (da escola em relação 

à comunidade e de uma disciplina em relação a outra), o plano CEIBAL também incentiva o 

uso de variadas fontes de informação, uma vez que os alunos recebem mais pontos quanto mais 

fontes forem utilizadas. “Cuanto más variado es la fuente de información, más puntaje lleva el 

proyecto. Que es importante, porque ellos aprenden a investigar, a buscar información y 

aprenden con todas las fuentes que pueden contar” (FERRANDO, 2017).   

Aprender a contar com o outro, percebendo que todos fazem parte de uma comunidade 

e que com ajuda de outros podem resolver problemas concretos, permite que os alunos 

convivam e desenvolvam o sentimento coletivo da solidariedade. Quando os alunos saíam nas 

ruas na pequena cidade de Tala, comenta a professora Alicia, recebiam, além do 

reconhecimento pela vitória no Tornei FLL, o oferecimento de ajuda “… se ofrecían para 

ayudarnos, porque ahora no son solo los profesores, pero salís a la calle y te para alguien que 

ni mucho habías hablado con él y te dice ‘Tchê, mira que si precisas ayuda estoy disponible’.  

¡Está genial eso!” (FERRANDO, 2017). 

A reação dos moradores da cidade nos permite perceber que o “mundo em que eles 

existem” é um mundo de acolhimento, afetividade, amizade e solidariedade, ou seja, um 

ambiente vinculador repleto de imagens de proximidades. Em outro momento da entrevista, a 

professora Alicia aponta outro exemplo de vinculação, a solidariedade, ao falar de como 

conseguiram resolver, para a apresentação do projeto nos EUA, o problema dos alunos de não 

falarem muito bem o inglês, já que ela, como docente, não poderia entrar na sala onde ocorreria 

a apresentação do projeto: 

CEIBAL les está dando una capacitación (de inglês), pero igual es un 

sufrimiento eso. El tema que vamos a tener ahora es que de repente no logran 

compartir todo lo que hicieron porque no se van a poder comunicar mucho. 

Igual tenemos un traductor, y el traductor si puede entrar. ¿No sé si has oído 

hablar de Mauro Costa106, de acá de Uruguay? Está en Houston ahora, es un 

científico que ha hecho algunos descubrimientos en cuanto la memoria, y 

sobre el autismo. Y como es de Tala, va a oficiar de traductor. Mauro que 

trabaja como científico va a estar traduciendo un poco el proyecto del Liceo. 

rsrsrs ¡Él se ofreció y no tiene problema!! (FERRANDO, 2017).  
 

                                                 
106 http://archives.uruguay.usembassy.gov/usaweb/2008/08-517ES.shtml 
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Quando os alunos trabalham em Robótica, precisam, segundo Garcia e Castrillejo, 

realizar quatro etapas, que não acontecem de forma linear. A primeira etapa é o momento no 

qual os alunos imaginam um dispositivo mecânico, controlável a partir do computador e que 

possa solucionar um problema concreto. O segundo momento é quando os alunos desenham 

detalhes sobre as partes e o processo que lhes permitirá criar o robô. “En ese proceso de diseño 

entra en juego no solo la capacidad de concreción, sino también analizar con mucho detalle qué 

es lo que quieren desarrollar. Es una yuxtaposición de imaginación y razonamiento” (GARCIA 

e CASTRILLEJO, 2011:308).  Depois de imaginar e desenhar, o terceiro momento é construir: 

utilizar as mãos para colocar em prática o desenho, e assim construir o robô. Para os autores, 

este é um momento especial, pois os alunos aprendem a utilizar o corpo e as habilidades 

manuais para manusear ferramentas: “Aprenden a utilizar un destornillador, un taladro, una 

pistola de goma, a cortar madera, a utilizar diferentes dispositivos” (GARCIA e 

CASTRILLEJO, 2011:310).  A última etapa é a programação, ou seja, conseguir que, através 

de um programa de computador, o objeto construído crie vida e realize as ações programadas. 

A programação, neste caso, conforme afirmam Garcia e Castrillejo, desenvolve não somente o 

pensamento lógico, mas também o aprender a solucionar, mediante a leitura de métricas, 

pequenos problemas e ajustes, pois o objeto tem pequenos dispositivos (sensores) que 

interatuam com o mundo (capturam informações que serão trabalhadas na programação), 

fazendo com que os alunos pensem concretamente. No caso dos alunos de Tala, o conjunto de 

peças Lego tem sensores de distância, luz, som e também“un giroscopio que permite que el 

programa obtenga la posición del robó y corregir, por ejemplo, si se salió de su camino, con el 

giroscopio el robó puede corregir el rumbo, el camino que está haciendo” (FERRANDO, 2017). 

Construir um robô dentro de um trabalho em grupo e através de desafios possibilita 

outros tipos de aprendizagem que não somente o de formação técnica. A tecnologia é, assim, 

uma forma de chamar a atenção e despertar a motivação interna do aluno, de “fomentar sus 

propias inquietudes, propiciando un espacio que aliente al desarrollo de las altas capacidades” 

(LABTED, on-line). Por isso, afirma Garcia, “entendemos que la robótica educativa… no debe 

ser vista como privativa para los alumnos que trabajarán en áreas técnicas, sino como 

dispositivo pedagógico para un aprendizaje creativo” (GARCIA, 2015:7). A robótica educativa, 

portanto, é entendida não apenas como uma forma de desenvolver novos programadores ou 

engenheiros, mas sim como uma maneira de ensinar o pensamento computacional e a resolução 

de problemas práticos e, principalmente, aproximar os alunos, de maneira crítica, da tecnologia. 

Em especial, encontrar uma solução para o desafio, se propor, junto com colegas e 

amigos, a construir um robô e a participar de uma competição possibilitam que alunos, 
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professores e as pessoas da comunidade envolvidas no projeto vivenciem uma forma de 

sociabilidade, onde todos juntos trabalham para um mesmo objetivo, colaborando, 

compartilhando, incentivando, criando, pertencendo, construindo, ou seja, a robótica educativa 

e a programação de jogos digitais permitem que se desenvolvam capacidades comunicacionais 

ou se aprofundem vínculos que surgem na comunicação presencial, através de imagens que nos 

comovem e nos movem porque têm cheiro, têm tato, têm gosto e que só a proximidade com o 

outro nos permite. Portanto, ao redor desta pulsão, criam-se imagens de vinculação, formas de 

sociabilidade, estrutura-se o grupo e, assim, pode-se organizar a sociedade. 

 

Regra 4: Professor como mediador, incentivador e agente vinculador  

Num ambiente de aprendizagem, como vimos na Regra 3, em que o aluno atua 

ativamente e o problema a ser resolvido depende da análise de algum problema do cotidiano e 

das escolhas que são feitas pelo grupo, o professor não pode posicionar-se como alguém que 

detém o conhecimento e as respostas de tudo, pois, além de não conseguir antecipar “todas las 

formas de solucionar problemas durante los procesos de innovación” (GARCIA, 2015:10), a 

finalidade do trabalho por desafio é que as respostas devem ser construídas por todos ao longo 

do processo, permitindo que os alunos aprendam a aprender. Por isso, comenta Alicia, 

Yo lo que hago es traer mucha información, muchos materiales. Los oriento 

un poco por donde pueden empezar, después les critico un poco lo que van 

haciendo, les doy alguna ayuda. Pero en si ellos tienen que aprender a también 

a aprender. Ver como se realiza el proceso de buscar la información, 

apropiarse de los conocimientos por parte de ellos. La idea es que vayan 

aprendiendo como ser autónomos, vayan desarrollándose (FERRANDO, 

2017).  

 

Assim, ao iniciar o processo de construção do projeto, o professor detentor dos 

conhecimentos de programação ou de robótica, por ter feito algum curso ou por já ter trabalhado 

com outros alunos, pode oferecer algumas informações e orientações sobre os conhecimentos 

de programação, mas não se espera que o professor saiba sobre todo o conteúdo para o bom 

andamento do trabalho:  

Está ese temor que por ejemplo, un profesor que va a acompañar un taller de 

robótica, un orientador, tiene que saberlo todo. No, es una investigación, y si 

és una investigación vos vas acompañando los alumnos en lo que es, como se 

debe investigar. Como descubrir las cosas, como apropiar-se de los 

conocimientos, no dándoselos. Y sí, te vas a involucrar, muchas veces te vas 

a casa y te pones a leer química, física y cuanta cosa más, porque no dejamos 

de ser los docentes que orientan y guían, pero no los que detenemos los 

conocimientos y se los pasamos a otros como la educación bancaria. Donde 

ellos son un lugar donde nosotros depositamos saberes (MURAÑA, 2014). 
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Para muitos professores, é difícil não ter o conhecimento total da tarefa: 

Un día fue a hablar a docentes sobre mi experiencia en trabajar con robótica 

educativa y uno de los docentes me cuestionó que yo sabía lo mismo que mis 

alumnos. Y yo le respondí que hay veces que los alumnos saben lo mismo o 

más. Y una profesora levantó la mano y me dijo: ¿Entonces tus estas diciendo 

que los chicos saben lo mismo que vos? Si, y le comenté, a veces saben más. 

Rsrsrrsr ‘Si quieres que sea bien honesta, a veces saben más’. Y ahí me 

cuestionaron como queda mi función como docente. Y yo les dije: ‘Yo no 

quiero programadores en la clase’. Ojalá que sí, pues hay chicos que le 

encanta, que quieren un día seguir por esa línea. Pero no es mi función. Yo no 

estoy enseñando a desarrollar software, ni nada por el estilo, en clase. Yo estoy 

enseñando el currículo, mis contenidos curriculares, con algo con que a ellos 

les atrapa. Para mí, la robótica es una herramienta (MURAÑA, 2014). 

 

E para aqueles que insistem na necessidade de o professor saber completamente o 

conteúdo para poder começar a ensinar, a professora Ângela comenta: “Bueno, entonces no vas 

a empezar nunca! Porque en la realidad, hace 30 segundos se descubrió algo nuevo y Plutón 

salió del sistema solar! Rsrsrsrsr” (MURAÑA, 2014). 

O desafio incentiva, portanto, que o professor procure conhecer outros assuntos, rever 

ou ampliar outros conteúdos, abrindo-se para novos conhecimentos e novas soluções que 

podem vir de seus próprios alunos: 

A veces te impresionan algunas cosas. Es que vas aprendiendo con los 

alumnos. Acá, por ejemplo, sobre Arduíno, yo no sabía nada y los chicos 

tampoco pero nos reunimos y entre todos vamos investigando, buscando y se 

descubren cosas buenas. Y por ejemplo, a mí no me salía algo con el Arduíno, 

se sentó uno de mis alumnos y al rato lo había resuelto. O sea, nosotros 

también podemos aprender de los alumnos (FERRANDO, 2017). 

 

A professora Ângela também relata um momento em que todos percebem a necessidade 

de tentar encontrar o problema e propor uma solução para poder avançar no projeto, pois o 

projeto pertence a todos e, portanto, os alunos também têm a responsabilidade de avançar em 

sua investigação e construção: 

Y venir a clase y que los alumnos se pusieran a trabajar  y que empezaran a 

pensar y que te vieran frustrada… como me veían a veces … y que tú te 

preguntarás ‘¿por dónde?’ y que algunos de ellos lo resolvieran antes que yo. 

¿Me entendes? Yo me acuerdo que un día estábamos trancados porque el 

desafío era que el repartidor de pizza (robô), desde el punto inicial, pasaba de 

largo por una casa y se tenía que detener en la segunda casa. Lo que nos llevó 

resolver ese problema…. Porque o el robó se paraba en la primera casa o se 

pasaba por la primera y la segunda y lo agarrábamos afuera….  Rsrsrsr Y, 

nada, no podíamos, no había manera. ¡Y Fagundo (aluno) lo resolvió! Se sentó 

a mirar la programación, fijo, a ver dónde estaba el problema. Mirando cosa a 

cosa, el programa era el Turtlebot que habían diseñado… ¡Y lo saco! Es 

increíble lo que los desarrolla, va mucho más allá de programar (MURAÑA, 

2014). 
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Esta forma de trabalhar permite que aconteça uma comunicação horizontal, em que 

todos juntos compartilham experiências e vivenciam momentos de trabalho colaborativo. 

Atuando dentro de uma rede física repleta de afetos e de vínculos, o professor pode não mais 

atuar apenas como vetor vertical de poder, podendo passar a fomentar vínculos de 

companheirismo e amizade com seus alunos. Portanto, ao não mais ser o responsável por passar 

o conhecimento, o professor consegue desenvolver outras capacidades comunicacionais com 

seus alunos que potencializam os vínculos de partilha, colaboração, admiração e amizade, 

vínculos de proximidades. Será mediador, incentivador e agente vinculador, mas o fará através 

da proximidade e horizontalidade, permitindo-se guiar e também ser guiado, ajudar e também 

aprender e, principalmente, compartilhar sonhos, alegrias e afetividades. 

Quando o objetivo é resolver desafios, portanto, o mais importante para o bom 

andamento da investigação é que o professor se disponha a fazer parte da equipe e que 

acompanhe o projeto para poder orientar os alunos nos passos da construção da investigação. 

A professora Alicia construiu uma forma de trabalho: 

En el tema de la robótica, primero lo que yo les propongo es, primero hacer 

todas misiones sin importar el tiempo… Una vez que ellos lograron hacer 

todas las misiones, el tiempo superaba los dos minutos y medio. Hay se 

sentaron y empezaron a evaluar diferentes estrategias, y empezaron a hacer 

pruebas, uniendo diferentes misiones para saber a cuanto llegaban a mayor 

cuantidad de puntos (FERRANDO, 2017).   

 

Além disso, a postura do professor deve ser sempre a daquele que acredita no grupo, em 

suas qualidades e suas competências, e que alimenta a confiança, a superação, os vínculos de 

pertencimento e partilha, além da colaboração, do sistema de afetos, colocando sempre um novo 

objetivo a ser alcançado: 

Hubo alguna misión que no salió, bueno esa se descartó, y ahora están con 

eso. Como para noviembre no lograron hacerla, ahora están matándose para 

hacer esa misión, porque les quedó. Y eso está bueno, porque no lograron algo 

en un momento, bueno, pero ahora luchan y se quiebran la cabeza para 

conseguirlo, porque la misión más difícil y la que tiene más puntos, es una 

pared donde el robó debe llegar y quedar colgado. Debe trepar esa pared, y 

cuando termina el juego el robó tiene que estar colgado. Entonces están ahora 

con eso. Armando tremendo robó, tremenda interacción para ver si logran que 

quede colgado. ¡Y lo van a lograr! ¡Estarán sin dormir, pero yo sé que lo van 

a lograr! (FERRANDO, 2017). 

 

O professor também é aquele que, ao perceber um possível desânimo ou a dificuldade 

de conquistar um objetivo, apoia o grupo, definindo novas datas e novas etapas:  

Y hay momentos que hay que dejar una idea… Vamos ahora a apagar el robó, 

vamos a dejarlo por hoy, porque ya no va más. Porque llega un momento que 

te bloqueas. Y al día siguiente le pregunto ‘durmieron bien?’ rsrsr Los 

alumnos se ríen porque ellos sueñan con el robó, con las etapas … rsrrsr 
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‘Profe, yo soñé y me desperté que teníamos que usar una caja’ …. Rsrsr y son 

estrategias que les sirven para un montón de cosas (MURAÑA, 2014).  

 

O professor, portanto, se reposiciona, mas não deixa de ser um guia, aquele que lidera, 

que une, que faz parte e está junto, assim como acontece com os outros integrantes do grupo, 

os alunos. O grupo não se organiza apenas ao redor da tecnologia, mas da tecnologia junto com 

outro corpo, que é o do professor, e mais um segundo, terceiro, quarto corpo, que são os dos 

colegas da equipe. A tecnologia é o motivo do encontro, mas não a razão da permanência do 

trabalho em grupo. Como comentou a professora Ângela, eles sabem que a realização deste 

trabalho só é possível se todos trabalharem juntos: “... Estaban todos juntos. Porque ellos ya 

saben que solitos no anda el robó, no marcha, no es el trabajo para uno solo” (MURAÑA, 2014). 

Para a professora Alicia107, é importante que esta forma de trabalho aconteça através 

das oficinas, pois os grupos são pequenos e “tienen buenos vínculos y en el compartir es donde 

van logrando esos aprendizajes… Ellos aprenden porque tienen la necesidad de aprender algo 

para solucionar otra cosa y eso genera aprendizajes con motivación del alumno y ellos te piden” 

(FERRANDO, 2017) ajuda e formas de encontrar mais conhecimento. 

 

Regra 5: Trabalhar com software livre (Scratch) 

Scratch é uma linguagem de programação que trabalha com algoritmos ou instruções e 

foi projetada para ser usada por crianças de 8 a 16 anos. O objetivo é que elas aprendam a 

programar de forma fácil e intuitiva, usando, para isso, blocos gráficos de programação que 

lhes permitam criar jogos, animações e histórias interativas com desenhos, sons e imagens. 

Comenta a professora Alicia:  

Siempre cuando empiezo con robótica, siempre intento empezar con ese tipo 

de aplicaciones. O sea, cuando empiezo a enseñar a programar, no empiezo a 

enseñar en código, en programación directamente. Yo utilizo o el Turtlebot108 

o el Scratch, alguno de esos programas que son muy amigables y también son 

muy intuitivos. Entonces ellos van aprendiendo como está hecho el programa, 

van viendo cómo se arma toda la programación. Después que ellos dominan 

esos programas, yo considero que es necesario que formalicen un poco más y 

                                                 
107 A professora Alicia tem 24 horas semanais para oferecer oficinas aos alunos que queiram aprender 

robótica e jogos digitais: “En la parte de la maña vienen los del Primer Ciclo (1º, 2º y 3º) e de tarde 

vienen los mayores, los del Segundo Ciclo (4º, 5º y 6º). Los talleres son a contra turno, no lleva 

cualificación, porque ellos vienen para aprender y no es obligatorio, vienen los alumnos que desean. Un 

año llegué a tener 100 alumnos. Siempre comienzan muchos, y después… Tenemos pocos materiales, 

tenemos 6 robos. Con 100 alumnos era complicado. Después, siempre, alguno queda por el camino. De 

repente descubre que la robótica no le interesaba, pero por lo general tenemos unos 20 alumnos por año” 

(FERRANDO, 2017). 
108 http://www.turtlebot.com/ 
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que empiecen a programar. Que sea en Java, en Pyton109, en C, o en otro 

lenguaje que de repente les dé más opciones y les permita hacer mejores 

programas. Pero esas aplicaciones son excelentes para dar el punta pie inicial, 

después si ellos logran avances es bueno que pasen a otros lenguajes. 

Tratamos de que aprendan a programar (FERRANDO, 2017). 

 

O programa Scratch foi desenvolvido pelo grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab 

do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e está, segundo o site do Scratch no Brasil, 

disponível em 40 idiomas e em 150 países (SCRATCH BRASIL, on-line). O uso é gratuito e 

no site do programa (http://scratch.mit.edu/) o usuário pode compartilhar seus trabalhos e 

visualizar o código-fonte de outros trabalhos para entender, passo a passo, como foi feita a 

programação, além de guardar uma cópia de projetos que sejam de interesse para poder 

adicionar ou modificar.  

Es importante trabajar con el código fuente porque es bueno que ellos se vayan 

familiarizando con lo que es el código fuente y es bueno que se pueda 

modificar. Es la forma que tu logras que ellos vayan pasando de los cochecitos 

a lo que es lo más formal que es la programación, basada en lenguajes 

(FERRANDO, 2017). 

 

Desta forma, Scratch busca desenvolver uma comunidade colaborativa educativa 

conectada, em que se potencializam as oportunidades de aprendizagem e compartilhamento. 

Segundo o site do Scratch, o programa “… ayuda a los jóvenes a aprender a pensar 

creativamente, razonar sistemáticamente, y trabajar colaborativamente — habilidades 

esenciales para la vida en el siglo XXI” (SCRATCH, on-line). 

Além disso, o Scratch permite ainda que o usuário faça a programação e possa 

imediatamente executar o programa de forma a verificar se o algoritmo, ou seja, a sequência 

ordenada de passos, está ou não correto. “Está bueno que ellos puedan ver enseguida, porque 

ellos hacen algo y después pueden ver cómo les quedó y ver otro lenguaje” (FERRANDO, 

2017). Isso acaba motivando os alunos a seguir aprendendo e a continuar programando. O 

programa possibilita, também, que o aluno crie um novo objeto a partir da biblioteca do 

programa, desenhe um novo ou tire uma foto com a câmera do computador. O usuário também 

pode trabalhar com estruturas de controle de sequência (tarefas realizadas uma após a outra), 

de decisão (o computador avalia a situação e decide se a decisão é cumprida ou não) ou de 

iteração (repetição de parte do programa). 

Por ser um software livre educativo, o Scratch é considerado uma alternativa aos 

programas chamados “proprietários”, isto é, programas que através das leis de direitos autorais 

proíbem a modificação, distribuição ou uso sem a prévia autorização dos seus criadores. 

                                                 
109 http://python.org.br/ 
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Cazeloto destaca em seu livro Inclusão Digital: uma visão crítica, algumas vantagens que são 

apontadas de forma recorrente por aqueles que acreditam no uso do software livre: custos 

menos elevados, já que não há o pagamento de royalties; desenvolvimento de expertise local, 

já que os programas produzidos colaborativamente e globalmente podem ser adaptados 

localmente; maior velocidade de aperfeiçoamento dos programas, já que a confecção e 

depuração é realizada por uma comunidade internacional colaborativa com escala mundial; 

transparência, pois qualquer pessoa que detenha conhecimento técnico pode modificar as ações 

do programa (código-fonte aberto); menor dependência do hardware, já que os programas são 

mais leves (ocupam menos memória) e exigem menos capacidade dos processadores. Para a 

professora Alicia, é importante que se utilize software livre, porque  

(…) esto es educación pública, es para todo el mundo, y sería como 

contradictorio enseñar programas que tienen licencia y que después los 

alumnos tendrían que invertir un dinero en poder usar-los o de repente que no 

son de código abierto. Si la educación es para todos, es pública,  está bueno 

que se enseñen cosas a la  que todos puedan acceder y con libertad  

(FERRANDO, 2017). 

 

Regra 6: A imagem visual como motivação  

A motivação pode vir do interior da pessoa ou do ambiente (externa). A motivação 

externa, para Catherine L’Ecuyer (2015), não consegue se manter no tempo, porque, no 

momento em que cessar o fator de motivação (recompensas em dinheiro, favor, visibilidade, 

reconhecimento etc.), a pessoa entra em um estado de desmotivação, de aborrecimento e 

ansiedade. Por isso, os aparatos digitais, que têm na imagem sua magia, trabalham com a 

gratificação em curto prazo, de forma a ativar e manter a motivação externa e, assim, não perder 

o usuário. Como afirma L’Ecuyer (2015), em seu livro Educar en la realidad, os jogos digitais 

ou as redes sociais marcam os tempos e os ritmos através da recompensa e gratificação 

(produção de dopamina), superando a capacidade de autocontrole do estudante, que se vê preso 

no mundo virtual. Já a motivação interna nasce do desejo de contribuir, de fazer algo bom e de 

conhecer coisas novas (curiosidade), fazendo com que a criança seja a protagonista de seu 

processo de aprendizagem. 

As imagens visuais, cada vez mais onipresentes, exercem poder sobre os homens, 

criando ou modificando ambientes, interferindo na vida e na vontade de seus produtores. Aby 

Warburg (1866-1929), estudioso judeu-alemão da cultura e da imagem, foi o primeiro a 

diagnosticar que as imagens visuais têm a propriedade de condensar memórias, sentidos, 

emoções e sentimentos, transportando-os de uma cultura para outra durante diferentes épocas. 

Esse poder de “pós-vida” (Nachleben) das imagens visuais, para Baitello Jr., lhes concede “… 
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um enorme potencial de captura do olhar, da atenção, em suma da recepção” (2010:60). Para 

Baitello Jr., a noção de pós-vida da imagem sugere duas reflexões: a primeira pode sinalizar a 

transferência de energia vital de uma coisa, por exemplo: “Uma imagem de bisão (...) preserva, 

de certo modo, algo da vida do animal, uma evocação, uma memória, uma experiência” 

(2012:39); a segunda reflexão indica que a energia vital de uma imagem permanece quando é 

sucedida por outra: “Quando imagens de tevê são calcadas em imagens de cinema que são 

citações de imagens pictóricas que remetem a esculturas, temos aí uma manifestação da pós-

vida das imagens” (2012:39). 

Além disso, para Warburg, as imagens visuais são ferramentas ou meios que conseguem 

mobilizar e mover nosso corpo em direção ao outro ou ao ambiente através do seu grande 

poder de captura emocional e de sua “fórmula de pathos” (Phatosformel). Segundo Baitello Jr. 

(2012), pathos em grego quer dizer "paixão boa ou má", ou seja, prazer, amor, tristeza, ira etc. 

“Se uma paixão é algo que nos arrebata, a imagem é uma fórmula de arrebatamento, de 

deslocamento ou descarrilhamento da razão, da rotina, da obediência, das expectativas, do 

conhecido, das normas, do eu, dos mundos recortados e circunscritos” (BAITELLO Jr., 

2012:39). Portanto, as imagens exercem poder sobre os indivíduos, interferindo “sobre a vida 

e a vontade dos próprios criadores” (BAITELLO Jr., 2012:31). 

Para aprender, precisamos estar conscientes e, para que nossa consciência se atualize, é 

necessário que algo nos chame a atenção ou nos emocione. A emoção evoca a atenção e, como 

já vimos, a emoção ocorre quando criamos (de fora para dentro) ou recordamos (de dentro para 

fora) uma imagem, um padrão mental, ou seja, quando algo nos motiva externamente ou 

internamente. As motivações externas têm a possibilidade de ativar nossa atenção, mas somente 

se pode aprender quando existe uma motivação interna, pois é isso que nos leva a ter vontade 

de conhecer, construir, fazer coisas, vivenciar o corpo vivo e que permite, ao aluno, a 

oportunidade de ser sujeito de sua aprendizagem e encantar-se com o aprender a aprender. A 

imagem “por ser uma presença ativa na emergência da consciência do homem, possui um 

indescritível poder sobre ele, seu corpo e sua alma, seus destinos e sua vontade” (BAITELLO 

Jr., 2012:40).  

As imagens visuais podem nos emocionar porque são dínamo e têm o potencial de 

concentrar lembranças, emoções e sentimentos. Portanto, podem ser utilizadas como motivação 

externa. Essa força de dínamo que tem a imagem (forma de phatos) e que provém da emoção 

pode ser utilizada no processo de aprendizagem como uma motivação para despertar a 

curiosidade e, com isso, a atenção. Como comenta o professor Benitez, ele preferiu começar a 

oficina: 
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(…) con el tema de Scratch un poco más formal, tentando explicarles que esto 

es un sigue, esto un para… funcionó, peor no les gustaba a ellos en la 

realidad… no lo disfrutaban, no les interesaba… hacían lo que se les pedía 

pero tá. Entonces hace tres años, mirando la página de Scratch, pensamos de 

inventar algo que les gustara, unos juegos sencillos… y ahí empezaron a 

engancharse mucho más … normalmente, el primero ejercicio que les pido es 

el juego de los autos, que no es el más fácil, pero cuando ellos ven que el auto 

empieza a moverse y cuando el muñequito llega al final y vuelve  …se 

fascinan … En vez de decirle, vamos a estudiar, a trabajar, decirle vamos a 

hacer un juego, creo que eso los engancha y después poder tener un resultado 

.. pah, yo arme este juego de autos … el poder ver lo que está pasando en la 

programación y si es necesario corregirlo, es una de las cosas importantes del 

programa (…) (BENITEZ, 2015). 

 

Portanto, poder fazer ações simples no programa de computador, segundo o professor, 

não foi o que despertou a curiosidade dos alunos, pois não os motivou a aprender e não tinha 

sentido para eles. Contudo, a proposta de que seria possível desenvolver um jogo, algo que os 

emociona, lhes chamou a atenção e os fez querer aprender a programar com Scratch. Também 

podemos compreender, a partir dos comentários do professor, que as imagens dos carros no 

jogo serviram como motivação externa, que rapidamente os capturou, e assim foi utilizado pelo 

docente para chamar a atenção dos alunos e convencê-los a conhecer e trabalhar com o 

programa. Depois, a possibilidade de criar e construir o próprio jogo, definir como seria o carro 

e ter a opção de executar o programa e verificar se estavam construindo bem os algoritmos 

fizeram com que os alunos se motivassem com a criação, ou seja, desenvolveu-se neles a 

motivação interna. Essa motivação, que é necessária para a atenção sustentada a logo prazo, 

lhes permitiu aprender. Portanto, a imagem inicial do carro serviu como motivação externa que 

se transformou em interna quando os alunos passaram a desenvolver a programação. Importante 

ressaltar que a motivação interna não necessita que os aparatos digitais reforcem, com 

gratificação a curto prazo, a atenção dos estudantes. Eles, por seu trabalho, por suas conquistas 

e por sua aprendizagem terão o incentivo a continuar fazendo e descobrindo. 

 

Regra 7: Apresentação pública dos resultados  

As três edições da olimpíada sempre estiveram divididas em duas etapas. Na primeira, 

após a definição do desafio para cada categoria (Robótica ou Jogo Digital), as escolas começam 

a produzir os projetos. Até a data definida pelo Plano, as escolas devem enviar os projetos 

finalizados para o CEIBAL de forma que um jurado possa escolher os classificados. As equipes 

selecionadas passam para uma segunda etapa que é realizada presencialmente e na qual os 

alunos da categoria Programação e Jogos Digitais devem desenvolver, durante um tempo pré-
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definido, um novo projeto com o mesmo tema. O professor do colégio (Liceo) 19 de 

Montevidéu que orientou as duas equipes (uma de Robótica e uma de Programação e Jogos 

Digitais) que participaram da olimpíada de 2016, Miguel Benitez, comenta que, nesta edição, 

os alunos: 

(…) de robótica quedaron en un salón enorme con muchísimas, muchísimas 

exposiciones de robótica  y para la competencia de  programación se llevaron 

a los alumnos a otro edificio, donde tenían todas las mesas preparadas, las 

computadoras, las consignas, y ahí estuvieron dos horas y media en la prueba 

de programación. No dejaban ir a los docentes, ni nada. Nosotros los veíamos 

de afuera del salón. Adentro estaban solo ellos y los que coordinaban la 

competencia…. En la categoría programación era importante la creación, pues 

competían a través de un juego, que siguiera la consigna que les habían dado. 

La consigna era muy abierta. Había que usar el tema “Liceo sustentable del 

futuro” o “El año internacional de las legumbres”. Y a partir de ahí desarrollar 

una actividad educativa que demostrara los conocimientos en programación 

con Scratch. Partiendo de cero. No podían consultar nada, nada, todo en el 

momento. Esas dos horas y media para hacer todo  (BENITEZ, 2016). 

 

Na categoria Robótica, nas edições de 2015 e 2016, os alunos participaram de uma 

exposição onde deveriam, além de criar um stand para poder mostrar o trabalho, 

compartilhando com as outras equipes de todo o país o que haviam desenvolvido, apresentá-lo 

perante os jurados, comentando as funções desenvolvidas e como haviam construído os robôs. 

Na olimpíada de 2016, comenta o professor Benitez, os alunos além de  

(…) llevar la maqueta que hicimos, era necesario defender lo que habían 

hecho, comentar como lo habían hecho, porque, lo que es que querían, como 

les funcionaba, para que serbia, eso era la defensa porque los jurados iban 

pasando y los iban clasificando, Los docentes tuvimos que salir en ese 

momento y fuimos a otro salón a parte… (BENITEZ, 2016).  

 

A respeito da categoria Torneio FLL,   

En el momento de la evaluación ellos le contaban su trabajo al jurado. Pero 

además tenían que armar un stand, y eso era visitado por todas las personas 

que iban a ver la olimpiada y aí tenían que estar explicando sobre el proyecto 

a todos que le preguntaran. Y eso desarrolla otras habilidades en la parte de la 

comunica (FERRANDO, 2017). 

 

A forma como os alunos da categoria de Robótica apresentaram os trabalhos e como 

aconteceu a avaliação dos projetos nos permite analisar a sétima regra que normalmente o 

CEIBAL propõe em suas atividades pedagógicas: apresentação pública dos trabalhos. 

Seja em uma sala onde os participantes do evento são recebidos ou em uma sala 

especialmente preparada para que o jurado possa avaliar cada trabalho (como foi o caso da 

olimpíada de 2016), sempre o CEIBAL cria um espaço onde os alunos possam expor seus 

trabalhos. O espaço é organizado com cada aluno em uma mesa, identificados a partir do nome 

do projeto e número da escola, apresentando pessoalmente aos visitantes, aos outros colegas ou 
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ao jurado como foi idealizado e realizado o projeto, quais eram os objetivos e as conquistas 

alcançadas. Nesses momentos, independentemente da idade, todos os alunos participam e todos 

devem verbalizar a explicação, relatando como funciona o jogo ou o robô, como foram feitos 

os desenhos, de onde surgiram as ideias etc. Portanto, essas oportunidades possibilitam que 

ocorra uma quebra na comunicação vertical que define uma hierarquia de valor na qualidade 

dos intérpretes (PROSS, 2004): o professor, o “iniciado”, é aquele que está acima do aluno na 

linha do conhecimento, por ter mais informações e mais habilidades para transmiti-las e, por 

isso, normalmente é o escolhido para explicar o que foi feito no projeto. Ao propor que os 

próprios alunos expliquem o trabalho, o CEIBAL redefine a posição do professor e do aluno, 

possibilitando que seja utilizada uma comunicação horizontal. Todos estão aptos a comunicar 

o conhecimento, as explicações sobre o robô ou o programa, já que são resultado de uma 

construção colaborativa.  

A comunicação horizontal também fomenta o que Pross (2004) chama de maioridade, 

ou seja, autonomia e independência. O aluno sai da atitude passiva, em que sentado aguardava 

as informações que pudessem vir do professor, e passa a atuar de forma ativa e responsável, 

pois é ele o ator principal do processo de aprendizagem. O jurado estava formado por três 

pessoas.  

Yo no pude entrar con ellos. A los profesores nos dejan afuera. Habían traído 

extranjeros también para que fuera un poco más arbitrario todo… Y muchos 

nervios (rsrsr), pero yo siempre tuve fe en ellos porque habían trabajado 

mucho y yo sabía que iban hacer lo mejor que pudieran. ¡Ellos se defendieron!  

(FERRANDO, 2017). 

 

Além disso, o relato verbal permite compartilhar com o outro a sua experiência e o seu 

conhecimento, introduzindo na ausência a presença de lembranças que podem esclarecer 

dúvidas, acrescentar conhecimento, compartilhar e, principalmente, segundo Cyrulnik, 

influenciar os outros. O homem é cativado não apenas por perceber a sensorialidade do outro, 

mas também porque, “sob o efeito das palavras dos outros, pode pôr-se no lugar deles e 

experimentar um sentimento provocado pelos seus relatos” (CYRULNIK, 1997:104).  

Ao definir um espaço e um tempo público para que os alunos possam explicar seus 

trabalhos, o Plano potencializa também um lugar de encontro, de troca e de conversa, um 

momento, enfim, de relacionamento social onde todos os participantes poderão praticar a 

capacidade da comunicação presencial, aprendendo a construir imagens que capturem a 

atenção do outro e também podendo observar as imagens que o outro está enviando para 

capturar a minha atenção. Acontece uma dança comportamental-verbal através da entonação 

da voz, da forma de olhar, da aceleração ou desaceleração da fala  e da colocação dos braços, 
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por exemplo. Serão essas imagens que usaremos para fomentar os elos, os vínculos, e que 

permitirão saciar uma das maiores necessidades dos seres humanos: o intercâmbio de uns com 

os outros, que ameniza a carência, o vazio e a solidão. 

 

Regra 8: Participação, premiação e reconhecimento público  

No regulamento do desafio também constavam os critérios de avaliação. Na categoria 

Programação 110 , na edição de 2016, foram considerados o funcionamento, a interface, a 

criatividade, a programação e o valor educativo do projeto. Ademais, na categoria Robótica, 

foram avaliados a planificação e o desenvolvimento do projeto, a inclusão de outras disciplinas, 

a criatividade e a solução prática do problema. A etapa presencial, que acontece normalmente 

durante um dia de atividades, é realizada no edifício sede do CEIBAL. Para o Torneio FLL, os 

participantes realizaram uma série de desafios propostos pelos jurados, sendo avaliados pela 

construção do robô, pela apresentação do projeto, pelo número e dificuldades das missões que 

o robô conseguia realizar e também pelos valores de comportamento dos alunos e dos 

professores:  

Cuando se nos capacitó para esta competencia, se nos explicó de lo que trataba 

y en lo que se hiso hincapié es que los docentes le debían explicar a los 

alumnos que ellos iban a disfrutar de un momento, de un momento que iban a 

aprender, y ganar quedaba en segundo plano. O sea, ellos en todo momento 

estuvieron evaluando como se comportaban los alumnos y bueno, nosotros 

también, a los profesores, en relación a los demás equipos. Nos decían hay 

que enseñarles a los alumnos, que si el robó del compañero se cayó, no 

festejamos, vamos y lo ayudamos a armarlo (FERRANDO, 2017).  

 

Foram premiados os três melhores projetos nas três categorias e, ao final da olimpíada, as 

equipes mais bem classificados foram chamadas para receber os prêmios na presença de todos. 

O grande destaque desta edição e sonho a ser um dia alcançado ficou para o prêmio de primeiro 

lugar111 da categoria First Lego League. Os três alunos, Belén, Axel e Nicolás, junto com a 

professora, Alicia, da escola de Tala, ganharam uma viagem a Houston112, nos Estados Unidos, 

                                                 
110 O programa permite que as pessoas possam visualizar o código-fonte do trabalho. 
111 “El segundo premio lo obtuvo el Liceo de San Luis con el proyecto Creative Techno. Estos fueron, 

en enero de 2017, a compartir su experiencia a Nuevo Hamburgo, Brasil. El tercer puesto fue para el 

Liceo N° 6 de Rivera, con String L6. Estos estudiantes también tendrá su reconocimiento próximamente, 

cuando el CES realice la sesión del Consejo en ese departamento” Disponível em: 

<http://www.ces.edu.uy/index.php/estudiantes/21615-estudiantes-del-liceo-de-tala-llegan-al-final-de-

la-competencia-en-houston> Acesso em: 23 mai. 2017. 
112 Os alunos de Tala ficaram em primeiro lugar na categoria Revelação em Robótica no torneio mundial 

de First Lego League 2017, em Houston. 
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para participar no evento First Lego League World Festival113, que desde 1998 tem reunido os 

melhores projetos em robótica e competidores do mundo todo.  

O reconhecimento público é a oitava regra aqui destacada dos projetos trabalhados pelo 

CEIBAL. Todos os alunos que participaram da olimpíada em 2016 receberam um 

reconhecimento por parte do CEIBAL por terem conseguido resolver o desafio de forma 

satisfatória. “No tuvieron ningún premio a nivel nacional, pero se les felicitó por resolver el 

problema propuesto por la consigna. Otros equipos que fueron mucho mejor, quedaron en la 

clasificación a nivel nacional” (BENITEZ, 2016). Os três primeiros colocados de cada 

categoria114 ganharam prêmios, como dispositivos, tablets ou caixas de som, por exemplo. 

Sobre os seis alunos do Liceo 19 que participaram na olimpíada em 2016, o professor comenta 

que  

ellos estaban recontentos, y en lo general, todos estaban muy contentos de ir 

y participar, y los de programación muy contentos porque imagínate que era 

el primer año que competían y obtener un segundo puesto, ver que habían 

superado lo que los otros alumnos habían hecho, fue pá … ellos tienen 12, 13 

años tiene el mayor … contentísimo. Y, a parte, ya cuando recibieron los 

regalos, puff, estaban que saltaban. Y también fue muy bueno porque también 

sirvió para unir ese grupo… todo ese tiempo junto, practicando, les dio como 

otro relacionamiento, ya no son tan compañeros, más son más amigos” 

(BENITEZ, 2016). 

 

Esses vínculos permitem que os alunos desenvolvam a capacidade comunicativa do 

sentimento de pertença, sentimento tão necessário para os seres humanos: “Não pertencer a 

ninguém é não se tornar ninguém” (CYRULNIK, 1995:75), pois “a pertença cria o mundo em 

que podemos existir, dá forma a nossas percepções e nos oferece os locais onde podemos 

desenvolver nossas competências” (CYRULNIK, 1995:79). Após terem ganhado a competição 

FLL, o vínculo de pertença dos alunos e da professora Alicia pôde ser fortalecido através da 

alegria e do reconhecimento com que a comunidade os tratava: “Tala es una ciudad chiquitita, 

todos nos conocemos, salimos a la calle y nos conocemos todos. Y fue impresionante porque 

salían (os alunos) a la calle y todo el mundo los paraban, los saludaban. Y les encantó eso, el 

reconocimiento de toda la gente” (FERRANDO, 2017). Afinal, “... pertencer a uma cultura é 

tornar-se uma pessoa única” (CYRULNIK, 1995:75).  

                                                 
113 “Se trata de un evento de referencia en el mundo de la educación ya que, desde 1998, han 

concursado más de 255.000 personas de 88 países de todo el mundo, unos 32.000 equipos que 

construyeron 32.000 robots” (EL PAIS(a), on-line). Em 2017, participaram mais de 250.000 

estudantes de 88 países.  
114 Na categoria Programação e também na de Robótica, os prêmios foram: dispositivo Makey Makey 

para o 1° lugar; tablet para o 2° lugar; alto-falantes com bluetooth e o Power Bank para o 3° lugar. 
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O sentimento de pertença, que nos permite sentir-nos um, nos ajudará, segundo 

Cyrulnik, como fator de resiliência diante de um futuro trauma. A pessoa que antes de um 

trauma estava “... cercada de cuidados e vitalidade volta rápido depois de um trauma, pois o 

organismo adquiriu um precioso fator de resiliência. O mesmo fato machucará profundamente 

aquele que perdeu o prazer de viver devido a um isolamento prolongado” (CYRULNIK, 

2012:109). 

Além do sentimento de pertença, a premiação e o reconhecimento diante dos pares, dos 

professores e da comunidade permite que o aluno acumule sentimentos positivos e prazerosos 

da interação com os outros e de si mesmo, o que lhe permitirá sentir-se mais fortalecido e seguro 

diante de momentos que lhe tragam sentimentos negativos e de sofrimento.  Esta boa percepção 

de si mesmo não o levará “a reagir a qualquer informação com uma hiperalgia”, pois o mundo 

não “adquiriu para ele um gosto de dor” (CYRULNIK , 2012:109). Também, como já vimos, 

as emoções e sentimentos de experiências anteriores são indispensáveis no processo de 

raciocínio, podendo ser utilizadas em outros momentos de nossas vidas para decidir entre 

opções de conflito (DAMÁSIO, 2016). 

Além da oportunidade de memorizar sentimentos positivos sobre si, sobre os amigos e 

sobre a professora, os alunos de Tala, ao conquistarem o primeiro lugar do concurso e obterem 

reconhecimento da comunidade onde vivem, puderam, através do orgulho, fortalecer o 

sentimento de pertencimento à comunidade, a cidade de Tala, e também a uma comunidade 

maior que é o próprio país:  

¡Fue genial! Nosotros no nos habíamos imaginado que fueran a ganar. Y a los 

chicos, como que primero, les costó a darse cuenta que lo habían logrado y las 

dimensiones que tiene ir a representar el Uruguay en otro país. Ahora recién 

se están dando cuenta y se están poniendo nerviosos. Les costó caer y darse 

cuenta que van a representar el país, que está genial que tengan esa 

responsabilidad. (FERRANDO, 2017). 

 

Representar o país significa poder mostrar, apresentar e demonstrar aos outros os 

valores culturais do grupo a que ele pertence, e do qual, por pertencer, tem orgulho 

(CYRULNIK, 1995). 
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Sem a intenção de concluir ou fechar os pontos levantados durante o trabalho, 

destacamos agora alguns comentários: 

1. Como vimos, o plano CEIBAL teve fundamentalmente duas grandes fases. A primeira 

aconteceu entre 2007 e 2010/11, quando a rede de acesso à Internet (cabos, aparelhos, 

antenas e sistemas) foi construída e os laptops foram entregues para todos os alunos. A 

segunda fase ocorreu após a criação do Centro CEIBAL, quando se iniciaram a gestão 

e a implantação dos programas, plataformas e recursos educativos. O descompasso entre 

o pilar educativo (desenvolvimento de recursos digitais, metodologias aplicáveis na sala 

de aula e capacitação dos professores e alunos) e o pilar tecnológico (construção da 

infraestrutura e entrega da tecnologia) foi apontado em três pesquisas que seguem. A 

primeira delas, a investigação Contribución de Plan Ceibal a la reducción de la brecha 

digital y a la inclusión social, realizada entre 2008 e 2010, indicou o fechamento da 

brecha digital, mas ainda assinalou a possível não redução das desigualdades (sociais, 

econômicos e culturais), já que a apropriação social e o aproveitamento da tecnologia 

eram limitados. A segunda pesquisa, Impactos del Plan CEIBAL en las prácticas de 

enseñanza en las aulas de primaria, realizada em 2012, mostrou que a grande maioria 

dos professores que tinham participado de alguma capacitação qualificavam tal 

treinamento como insuficiente, pois os conteúdos abordados tinham pouca utilidade ou 

possibilidade de adaptação ao trabalho diário com os alunos. Por fim, a pesquisa feita 

pelo próprio CEIBAL avaliou os anos de 2009 a 2011 e apontou o decréscimo constante 

na utilização do computador em sala de aula. Portanto, esse descompasso criou 

problemas de capacitação, apropriação e utilização em sala de aula. Poderíamos pensar 

que tal descompasso ocorreu pelo excesso de confiança da OLPC no poder 

revolucionário da tecnologia, e/ou pelo predomínio do pilar tecnológico sobre os outros 

princípios estratégicos do Plano e/ou pelo grande número de engenheiros na direção do 

CEIBAL. Entretanto, o que as pesquisas demonstraram é que o descompasso, nos 

primeiros anos do projeto, alimentou entraves, dificuldades e resistências ao Plano que 

poderiam não ter sido incentivados se a tecnologia, desde o início, caminhasse junto 

com o planejamento pedagógico. Uma das grandes resistências foi a do professor, que, 

apesar de muitas vezes acreditar que o uso do computador seria importante para os 

alunos, não tinha capacitação para utilizar o sistema Linux e Ubuntu e os programas 

disponíveis. Além disso, o descompasso fez com que o potencial criado pela novidade 

e chegada da tecnologia na sala de aula fosse perdido. Nos primeiros anos do plano, era 
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muito comum ver as crianças em grupo, na praça, com a presença de adultos, buscando 

conectividade, compartilhando a tela e brincando.  

2. Ao longo do tempo, o CEIBAL foi se adaptando e criando alternativas para o 

desenvolvimento e manutenção do projeto. Tal adaptação aconteceu tanto na 

infraestrutura, por exemplo, quando mudaram a logística para recuperar os 

equipamentos quebrados, como também no desenvolvimento dos projetos e recursos 

educativos, principalmente após 2011. Neste processo contínuo, primeiramente foi 

lançado o programa de ensino de inglês por videoconferência, em agosto de 2012, e 

depois, em 2014, o projeto da Olimpíada. Ao analisar essas duas atividades educativas, 

percebemos que elas utilizam metodologias diferentes para o processo de 

aprendizagem. De um lado, o curso de inglês fundamenta a atividade na proposta de 

que através da imitação e repetição, individual ou em grupo, o aluno conseguirá 

memorizar o conteúdo; de outro lado, a olimpíada aposta na curiosidade, no desafio, no 

desejo de solucionar e encontrar respostas. Se no primeiro caso o objetivo é que o aluno 

saiba a resposta através do revisitar, no segundo é que o aluno aprenda a construir 

respostas, em um processo em que a curiosidade e o trabalho em grupo são 

fundamentais. Além disso, no primeiro, quem dita o ritmo da aprendizagem é o 

professor e o plano de ensino; no segundo, entretanto, é o grupo (alunos e professor) e 

o desafio a ser resolvido. 

3. Ao definir o trabalho em grupo e/ou colaborativo, além do uso da comunicação 

presencial e da comunicação nulodimensional em um mesmo espaço, o CEIBAL 

consegue ritualizar a forma de apropriação da tecnologia nulodimensional através das 

suas atividades pedagógicas, definindo a importância dos sentidos (corpo) e dos 

vínculos na aprendizagem.  

4. O corpo e suas linguagens são os nossos primeiros e grandes meios de comunicação 

(mediação primária), pois, através de nossos sentidos, expressamos e percebemos as 

diferentes formas de comunicação: os sons, os gestos, os cheiros, as fisionomias, as 

posturas etc. Além de capturar o mundo através deste sistema de linguagens, os sentidos 

permitem nos aproximar dos outros indivíduos, vinculando-nos a eles. Portanto, 

capturamos e nos vinculamos com o mundo através de nossos sentidos. Ao longo de 

nossa filogênese, criamos formas de ampliar o espaço, perpetuar o tempo ou aumentar 

a intensidade de nossa materialidade, nossos rastros, com o objetivo de suplantar a 

finitude de nossos corpos. Aprendemos, para isso, a criar e utilizar suportes (mediação 

secundária) e também aparatos (mediação terciária). Porém, esta complexificação do 
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processo de mediação tem como custo a subtração de nossos sentidos e a diminuição 

das experiências pessoais sensoriais, pois, no processo de ampliação e intensificação, 

vamos abstraindo o corpo e com ele abstraímos a motricidade, a comunicabilidade e as 

características culturais e biológicas deste corpo. Além disso, inflacionamos a utilização 

dos sentidos de distância em detrimento das imagens de proximidades, o que dificulta 

nossa vinculação e capacidade de apropriação de nosso espaço e tempo e também do 

espaço e tempo dos outros, porque a visão deixa de ser um preparo para a proximidade 

e consequente vida afetiva. Ao abstrair o tempo e o espaço concreto, perdemos a 

percepção do tempo, pois ele passa a ser inesgotável, e do espaço, porque ele passa a 

ser transponível.  

A pesquisa demonstra que há indícios de que, se a atividade pedagógica prevê o uso da 

comunicação nulodimensional e da comunicação presencial em um mesmo espaço, 

realizando trabalhos em grupo e/ou de forma colaborativa, é possível incluir mediações 

sem subtrair as experiências sensoriais e sem dificultar a nossa vinculação. Essa forma 

de trabalhar as diferentes comunicações, valorizando o corpo, a presença do outro e 

utilizando a tecnologia como um motivo para o encontro, parece permitir transformar 

as imagens de distância em capacidades comunicacionais de proximidades.  

5. Importante ressaltar que a proposta de trabalhar com base em um desafio parece 

alimentar uma rede de colaboração, de afetos e de vínculos. A percepção da necessidade 

do outro, a de que juntos é possível desenvolver algo melhor e de que aquilo que é 

construído entre vários indivíduos traz mais prazer, porque permite vivenciar o 

sentimento de pertencimento, permite fomentar fortes vínculos sociais. 

6. A pesquisa demonstra que há indícios de que é possível criar e alimentar uma rede de 

vínculos com pessoas que não estão no mesmo espaço, pois, além de compartilhar entre 

si desejos e sonhos comuns, a construção de uma solução ou um processo de 

aprendizagem (professor remoto e aluno) também são compartilhados. Portanto, a 

tecnologia é um motivo para o encontro e o encontro é feito de imagens de proximidades 

e de distâncias, que alimentam os vínculos de proximidades e a vida afetiva. 

7. Nas duas atividades educativas analisadas nesta tese, o CEIBAL transforma o papel do 

docente. Partindo da ideia de que a informação está à disposição (seja na Internet, nos 

livros, na experiência e conhecimento de membros da comunidade) ou que o conteúdo 

a ser aprendido e memorizado é explicado pelo professor remoto, o docente deixa de ter 

a obrigação de ensinar um determinado conteúdo e passa a atuar mais fortemente como 

um fator de sociabilização, um tutor de vinculações de proximidades a partir de um 
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lugar na horizontalidade. O principal papel do professor do CEIBAL é fomentar um 

ambiente de comunicação, de forma a transformar as imagens de distâncias, que chegam 

pela tela da videoconferência ou que são construídas através de um aparato 

nulodimensional, em imagens de proximidades.  

8. A forma de estar no mundo proposta pelas atividades pedagógicas do CEIBAL alimenta 

a sociabilidade, a empatia, o sentimento de comunidade e de grupo, além de aumentar 

o repertório cultural. As imagens civilizacionais criadas pelo CEIBAL produzem um 

imaginário comum formado por vinculações de partilha, de parceria, de 

complementaridade e de pertencimento. Portanto, há indícios de que as atividades do 

CEIBAL fomentam imagens de comportamentos, gestos e linguagens de proximidades 

que alimentam as redes de afetos presenciais, o que mantém a coesão social. 

Tais tópicos nos permitem entrever outras pesquisas que deverão se aprofundar neste 

tema. 
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