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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Aplicativo

Programa de computador desenvolvido para ser instalado em
dispositivos móveis, que tem como objetivo desempenhar uma
determinada função.

APK

Forma zipada de software web / arquivo compilado para instalar
programa android (pode ser programa de aplicativo criado ou backup
para testes)

Android

Sistema operacional baseado na tecnologia Linux que opera em
dispositivos móveis.

Atuação HUB

Termo que se refere a rede de ações conectadas entre diversas pessoas
interligadas por ideias e objetivos comuns.

Banco de Dados

Também chamado de bases de dados, repositório de determinado
conjunto de arquivos relacionados entre si, ou coleções de
informações interligados entre si e organizados para gerenciar os
dados disponíveis em determinado software.

Barema

Critérios de análise aplicados numa avaliação ou seleção ( cada
elemento representa pontuação).

Campus Party

Evento tecnológico realizados em vários países, reúne profissionais,
estudantes, interessados e empreendedores, se constitui o espaço de
diálogos sobre os variados temas ligados à internet, tecnologia e
cultura digital.

Clayton

É uma organização sem fins lucrativos e apartidário dedicado a

Christensen

melhorar o mundo através da inovação disruptiva. Fundado nas

Institute

teorias do professor de Harvard Clayton Christensen, o Instituto

oferece uma estrutura única para entender muitas das questões mais
prementes da sociedade em torno da educação, saúde e prosperidade
econômica.

COAPE

Coordenação de Articulação de Projetos para Educação

#CP

Abreviatura de Campus Party

#CPBA

Abreviatura de Campus Party Bahia
Centro Juvenil de Ciência e Cultura (escolas da rede pública do
Estado da Bahia que ofertam cursos e oficinas nas áreas de ciência,

CJCC -

cultura e tecnologia)

Concepção de um produto no que se refere a sua interface e

Design

funcionalidade / refere-se a ideia, criação, desenvolvimento,
concepção, elaboração, prototipagem de artefatos ou produtos.

DT

Abreviatura de Design Thinking.

Design Thinking

Abordagem criativa e prática que visa agregar na construção de
determinado produto ou ação, com base na coletividade colaborativa
de desenvolvimento de projetos, aplica-se às etapas de imersão,
prototipagem e produto.

Design Thinking - Consiste no formato no qual os estudantes rotacionem através das
Modelo

estações (grupo de trabalho) em um horário fixo. Neste caso, a

Laboratório

aprendizagem on-line ocorre em um laboratório de informática ou

Rotacional

local onde estejam todos os participantes.

Design Thinking – O modelo de Rotação Individual permite que os aluno rotacionem
Modelo
Individual

Rotação através das estações, mas em horários individuais definidos (seja pelo
educador ou por um formato de escolha democrática). Ao contrário
dos outros modelos de rotação, os estudantes não necessariamente

rotacionam para cada estação; eles rotacionam apenas para as
atividades programadas em suas listas de reprodução
Design Thinking – Esse modelo inverte a relação tradicional entre o tempo de aula e
Sala

de atividade de casa. Os estudantes aprendem em casa através de cursos

Aula Invertida

e aulas on-line, e os professores usam o tempo de aula para práticas

Modelo

ou projetos orientados pelo professor.
Design Thinking – Nesse modelo os estudantes rotacionem através das estações em um
Modelo

Rotação horário fixo, no qual pelo menos uma das estações é uma estação de
aprendizagem online.

por Estação

Design Thinking – O modelo Flex permite que os estudantes se movam em horários
fluidos entre as atividades de aprendizagem de acordo com suas

Modelo Flex

necessidades. A aprendizagem com a internet é a espinha dorsal da
aprendizagem do estudante em um modelo Flex. A instrução ocorre
numa base flexível, conforme a necessidade enquanto os estudantes
trabalham através do currículo e do conteúdo do curso
Design Thinking – O modelo A La Carte permite que os estudantes façam um curso onModelo La Carte

line com um professor online além de outros cursos presenciais, que
muitas vezes proporcionam aos estudantes mais flexibilidade sobre
seus horários. Podem oferecer oportunidades de aprendizagem
específicas, como uma Colocação Avançada ou Cursos Eletivos.

Design Thinking – Este modelo é uma alternativa às escolas on-line em tempo integral
Modelo
Enriquecido

Virtual que permite que os estudantes concluam a maioria dos cursos on-line
em casa ou fora da escola, mas frequentando a escola para sessões
obrigatórias de aprendizagem presenciais com um professor. Não
exigem presença diária na escola.

Fase Beta

Versão de testes de determinado produto.

Full Time

O tempo todo; plenamente

Feedback

Realimentar ou dar resposta ou emitir conceito e opinião

Game Jam

Maratona para realização de games, dentro de um curto espaço de
tempo, geralmente varia entre 24 horas até 72 horas.

GESTEC

Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias aplicadas à
Educação

Hackathon

Maratona de programação, para realização de produtos web, dentro
de um curto espaço de tempo, geralmente varia entre 24 horas até 72
horas.

Ideação

Formação e encadeamento das ideias

INTERFACE

Tela de comandos apresentada por um software ou sistema
operacional.

IOT

Termo aplicado à Internet das Coisas / conceito de interação dos
usuários com as tecnologias, parte da ideia do grande fluxo de
informações que são alimentados e retroalimentados pelos usuários
através do uso dos dispositivos tecnológicos e seus impactos sociais.

Layer

Camada (utilizado em programas de criação de software web,
editores de vídeo e fotografia)

Layout

Plano de desenvolvimento para produto, cenário ou conteúdo web /
esboço de um projeto / representa desenho, mapa mental, plano ou
amostra de determinado produto.

Movimento Maker

Termo aplicado a cultura “faça você mesmo” ou, em inglês do-ityourself (DIY). Tem como base a ideia de que qualquer pessoa pode

construir, consertar, modificar, criar, fabricar os mais diversos tipos
de projetos, protótipos ou produtos.

Makerspace

Espaço do fazer ou espaço de fazedores que atuam no moimento
maker.

Makers

Termo aplicado a comunidade de empreendedores que atuam no
movimento maker.

MVP

Minimum Viable Product = Produto mínimo viável.

Onboarding

Combinação de dados off-line com dados on-line para criação de
dados.

Protótipo

Termo usado para se referir a um modelo de determinado produto /
produto não comercializado ou disponibilizado publicamente, está
em fase de testes

Prototipagem

Produto de trabalho da fase de testes e/ou planejamento de um
projeto.

Prototipar

Trazer nossas ideias para o mundo físico / representação primária de
uma ideia.

QR Code

Código de barras em 2D, constituído de uma série de caracteres
decodificados em uma imagem quadrada, dispondo de uma alta
capacidade para armazenar dados).

Requisitos

Define uma função de um sistema de software, indica a

Funcionais

funcionalidade nas questões de tarefas, ações e serviços
.

Requisitos

Define como o sistema fará determinada função / são atributos de

Não Funcionais

qualidade para o sistema / são requisitos de software.

SEC

Secretaria de Educação do Estado da Bahia

Think Tank

Expressão dada a ONGs ou instituições partidário e apartidário que
partem do princípio da criação de Fábrica de Ideias.

Thunkable

Plataforma gratuita de construção de software web (aplicativo).

UEE

Unidade Escolar Estadual (sigla que refere-se a escolas da rede
pública do estado)

UEE – Parceira

Unidade Escolar Estadual que está inserida como participante em
determinado projeto

Wordpress

Aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo para web
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Dona do Raio e do Vento
O raio de Iansã sou eu
Cegando o aço das armas de quem guerreia
E o vento de Iansã também sou eu
Que Santa Bárbara é santa que me clareia
A minha voz é o vento de maio
Cruzando os ares, os mares e o chão
E meu olhar tem a força do raio
que vem de dentro do meu coração
O raio de Iansã sou eu
Cegando o aço das armas de quem guerreia
E o vento de Iansã também sou eu
Que Santa Bárbara é santa que me clareia
Eu não conheço rajada de vento
Mais poderosa que a minha paixão
E quando o amor relampeia aqui dentro
Vira um corisco esse meu coração
Eu sou a casa do raio e do vento
Por onde eu passo é zunido é clarão
Porque Iansã desde o meu nascimento
Tornou-se a dona do meu coração
O raio de Iansã sou eu
Cegando o aço das armas de quem guerreia
E o vento de Iansã também sou eu
Que Santa Bárbara é santa que me clareia
O raio de Iansã sou eu
E o vento de Iansã também sou eu
O raio de Iansã sou eu.

Letra da canção A Dona do Raio e do Vento,
Composição de Dorival Caymmi,
Interpretada por Maria Bethânia

RESUMO

O presente trabalho tem como proposta fomentar o diálogo sobre as percepções da aplicação da
metodologia do Ensino Híbrido, a partir da realização do Hackathon - criação do protótipo do
aplicativo Escolas Culturais com alunos de ensino médio da Rede Pública do Estado da Bahia.
A investigação científica seguiu a abordagem metodológica da Pesquisa Participante cujo
estudo traz reflexões sobre a aplicabilidade das metodologias de aprendizagem ativas em ações
fora do ambiente escolar Na prática desenvolveu-se uma pesquisa de imersão visando à criação
de protótipo do aplicativo para a Agenda das Escolas Culturais, projeto implementado pela
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo como lócus da pesquisa o Campus PartyBahia, o Centro Juvenil de Cultura – Central (Escola da Rede Pública do Estado da Bahia) e
via Hangouts. Nesses diferentes momentos e espaços houve um intercâmbio de experiências,
visando à aprendizagem pautada na Metodologia Híbrida, pela qual se articulam saberes em
distintos suportes. A proposta da pesquisa consiste em discutir sobre as questões de
protagonismo e autonomia do estudante em projeto que envolve a criatividade no âmbito das
tecnologias, a partir das reflexões de práticas baseadas em experiências de estações de trabalho
rotacionais. Nesta pesquisa, técnicas de planejamento estratégico como Design Thinking e
Tabela SWOT foram aplicadas. O intuito maior é fortalecer o debate acerca do ensino híbrido
e suas bases metodológicas, por meio de ações práticas intermediadas em produções nas áreas
de tecnologias e redes sociais.

Palavras-chave: Tecnologias aplicadas à Educação; Pesquisa Participante; Ensino Híbrido;
Protagonismo; Autonomia.

ABSTRACT

The present work aims to promote the dialogue about the perceptions of the application of the
Hybrid Teaching methodology, from the realization of the Hackathon - creation of the prototype
of the Cultural Schools application with high school students of the Public Network of the State
of Bahia. The scientific research followed the methodological approach of the Participating
Research whose study brings reflections on the applicability of the active learning
methodologies in actions outside the school environment In the practice an immersion research
was developed aiming at the creation of prototype of the application for the Agenda of the
Cultural Schools , a project implemented by the State of Bahia's Education Department, with
the Campus Party-Bahia, the Central Youth Culture Center (Bahia State Public School) and the
Hangouts as a locus of research. In these different moments and spaces there was an exchange
of experiences, aiming at learning based on the Hybrid Methodology, through which knowledge
is articulated in different supports. The research proposal consists of discussing the issues of
protagonism and autonomy of the student in a project that involves creativity in the scope of
technologies, based on the reflections of practices based on experiences of rotational
workstations. In this research, strategic planning techniques such as Design Thinking and
SWOT Table were applied. The main aim is to strengthen the debate about hybrid teaching and
its methodological bases, through practical actions intermediated in productions in the areas of
technologies and social networks.

Palavras-chave: Technologies applied to Education; Participant Research; Hybrid Teaching;
Protagonism; Autonomy.
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APRESENTAÇÃO
O presente relatório intitulado “O Olhar do Outro sobre Aqueles e Daqueles sobre os
Outros: Aplicação do Ensino Híbrido no Hackathon – Criação do Protótipo do Aplicativo
Escolas Culturais” realizado com estudantes da Rede Pública do Estado da Bahia” é o resultado
da produção acadêmica iniciada em 03 de março de 2016 e concluída em 29 de setembro de
2018, cujo trabalho de campo foi realizado no período de 10 de agosto de 2017 até 12 de
setembro de 2017, com estudantes de nível médio da rede pública do Estado da Bahia. Desse
modo, esta produção textual corresponde ao meu Trabalho de Conclusão do Curso de Mestrado
Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - GESTEC, na Área de
Concentração 2 - Processos Tecnológicos e Redes Sociais, da UNEB - Universidade do Estado
da Bahia.

Neste relatório de pesquisa, discuto as problemáticas, os objetivos e as justificativas, a partir da
análise empreendida sobre a metodologia aplicada: aplicação do Hackathon (maratona
tecnológica) em 10 de agosto de 2017, com vistas à criação do produto denominado “Protótipo
de aplicativo Agenda - Escolas Culturais”, numa interlocução com o Projeto Escolas Culturais
do Governo do Estado da Bahia, com 8 alunos integrantes do Ensino Médio da rede Pública do
Estado da Bahia; a finalização da prototipação ocorreu em 12 de setembro de 2017.

A abordagem metodológica apresentou métodos e estratégias que evidencia a trilha de
investigação da pesquisa participante, ou seja, ao dialogar com as proposições de construção
para a proposta de educação contextualização e de ciência crítica, assim constitui-se como um
formato de ação metodológica que se caracteriza pelo envolvimento de todos na produção de
conhecimento coletivo, através do tripé pesquisa, educação e ação (GABARRON; LANDA,
2006).

O olhar que proponho esta discussão, circula sobre esse tripé, como desenvolver propostas que
estimulem o protagonismo a partir da conexão entre pesquisa (como imersão), educação (de
forma participativa, colaborativa, conectada e diferentes áreas de conhecimentos) e ação (ligada
ao protagonismo e autoria)?
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Para fundamentar essa pesquisa, destaco os elementos a seguir que evidenciam a proposta de
implementação do Hackathon, como técnica que viabiliza a possibilidade de análise na esfera
metodológica da Pesquisa Participante:

- processo de construção de conhecimentos onde a pesquisadora e os sujeitos
pesquisados estão envolvidos
- processo de compartilhamento de conhecimentos que cada participante já
possui
- processo que estimula tanto a mudança que ocorre no decorrer da pesquisa
(processo de construção colaborativa do protótipo) e que pode também
favorecer a mudanças após a realização da pesquisa (como o lançamento do
produto) esses fatores estimulam ao sentimento de pertencimento,
protagonismo e autonomia dos estudantes participantes. (GABARRON;
LANDA, 2006).

Proponho também o diálogo sobre a vivência dos estudantes na Campus Party – Ba (evento
internacional de Tecnologias e Redes Sociais), a partir das bases teórico- metodológicas de
Armindo Bião, no contexto de percepção sobre o SER espetacularizado e o EVENTO
espetacularizante. Tais estudantes participaram do Hackathon na Campus Party Bahia. Logo,
as discussões aqui postas em pauta são concernentes, sobretudo, às questões de protagonismo
e de autonomia juvenis, tendo como suporte as reflexões advindas da Etnocenologia
(espetacularização) e do Ensino Híbrido.

Ao me inscrever no Mestrado em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação, na área de
concentração de processos tecnológicos e Redes Sociais, procurei desenvolver o percurso de
pesquisa e prático na proposta de percepção dialógica sobre a Espetacularização e Hibridização,
nos campos metodológico e pedagógico. Para validar essa proposição, incluí algumas técnicas
como Design Thinking, Tabela SWOT e Sistema Rotacional de Aprendizagem as quais estão
conceituadas e são objetos de análise no decorrer do referido relatório.

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O
ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante
entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou
espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla,
hibridiza constantemente. (MORAN, 2014, p. 4).

O formato teórico-metodológico encontrado por mim, pela minha orientadora, Prof.ª Drª Isa
Maria Faria Trigo e co-orientadora Prof.ª Drª Josemeire Machado Dias, concentrou-se na
análise de todo o percurso da ação investigativa, desde a implementação do Hackathon, a
concepção de criação da ideia do protótipo do aplicativo até o processo de fase beta ou de testes
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de sistema e operacionalização. Isso me permitiu construir percepções e análises acerca das
propostas do campo de investigação relacionadas à Pesquisa Participante, Espetacularização e
ao processo de Hibridização do Ensino.

As discussões a partir das considerações de Brandão, Armindo Bião, Michel Maffesoli, Nestor
Garcia Canclini, Paulo Freire, Juremir Silva, Pierre Lèvy, Lilian Bacich, José Moran, Haguete,
entre outros, reorganizaram e respaldaram as minhas reflexões para a abordagem temática, com
conceitos e análises relevantes para esta pesquisa, a saber: pesquisa participante, autoria,
espetacularização, hibridização, virtualização, imaginário, pertencimento, protagonismo,
comunicação e autonomia.

No intuito de fortalecer a discussão sobre a proposta de análise da pesquisa, citada acima, foram
selecionados três indicadores, estando assim enumerados: Primeiro indicador: Protagonismo;
Segundo indicador: Colaboração; Terceiro indicador: Atitudinal. A inclusão dessas categorias
torna-se fundamental para a compreensão da trajetória dos estudantes participantes da pesquisa
– e a sua capacidade de se colocar no mundo, exercendo a sua autonomia e, por conseguinte, o
seu protagonismo.

Os parágrafos foram desenvolvidos de modo a fortalecer o olhar crítico sobre o percurso da
pesquisa, no formato de relato de experiências; porém os componentes de construção textual
foram desenvolvidos de maneira a permitir o diálogo de cunho analítico e provocativo,
propondo a discussão sobre metodologias pedagógicas (como ensino híbrido e metodologias
ativas) e técnicas de planejamento estratégico aplicáveis à educação (como design thinking e
tabela SWOT)1 Isso permitiu a experimentação, seja a partir da aplicação dessas ações teóricas
e/ou metodológicas, seja até mesmo na percepção dos diferentes loci dessa pesquisa: Campus
Party - Bahia, Centro Juvenil de Ciência e Cultura-Salvador e via Hangouts. Nessa perspectiva,
o estudo ficou assim estruturado:
1.Contextualizando o olhar
2. Justamente os olhares sobre mim e o meu querer
3. Fundamentação Metodológica da Pesquisa

1

Tabela SWOT (ou na tradução tabela F.O.F.A.) é a sigla que corresponde às palavras: Forças (Strengths),
Oportunidades (Opportunities), Fraquezas (Weakness) e Ameaças (Threats), usada como ferramenta diagnóstica
para acompanhamento do planejamento estratégico de projetos.
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4. O olhar sobe o Percurso dos Indicadores
5.O olhar sobre os Desdobramentos
Então, no primeiro capítulo – Contextualizando o olhar – desenvolvi de forma que
contextualizasse a pesquisa com : a indicação dos objetivos, justificativa, problemáticas e
sujeitos da pesquisa; a contextualização da pesquisa participante; abordei sobre metodologias
ativas e técnicas implementadas; conceito e entendimento do Projeto Escolas Culturais, Ideia
inicial do processo de criação do protótipo do aplicativo; definições e formatos de aplicações
do Hackathon e Design Thinking e as pontuações sobre os três Lócus da Pesquisa.
O segundo capítulo – Justamente os olhares sobre mim e o meu querer – explanei sobre as
justificativas pelo tema e abordagem metodológica, breve apresentação de meu percurso
profissional na área de Tecnologias e Educação, discorri sobre minha imersão de estudo na
metodologia do Ensino Hibrido, relato sobre o processo de articulação para implementação do
Hackathon.
Em seguida, no terceiro capítulo – Fundamentação Metodológica da Pesquisa –relacionei os
aspectos da Pesquisa Participante identificados no decorrer desta produção acadêmica.
O quarto capítulo – O olhar sobe o Percurso dos Indicadores – se concentra nos três
indicadores da pesquisa, correlacionando com as ações observadas em todo percurso da
pesquisa (nos três loci) e tem o propósito de dialogar sobre o percurso dos estudantes.
O quinto capítulo – O olhar sobre os Desdobramentos – foi constituído como forma de relato
analítico de toda pesquisa, aprofundando sobre o percurso, metodologias ativas e
implementação do Hackathon.

É, portanto, com esse caminho que proponho a análise sobre a pesquisa participante, a
espetacularização e a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem (nesta pesquisa aplico
o Ensino Híbrido). Ademais, considero relevante a reflexão sobre a percepção da aprendizagem
significativa quando esta é conduzida por um elemento motivacional e, no contexto aqui
apresentado, isso ocorre quando o aprendiz vislumbra sentido para si diante daquilo que aprende
e ensina ao outro.
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1. CONTEXTUALIZANDO O OLHAR
1.1 INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA, PROBLEMÁTICA E AFINS

Os indivíduos se expressam desde sempre por meio de tecnologias, no entendimento de que as
relações humanas com o mundo passaram por inúmeras transformações – e isso continua sendo
a tônica do mundo atual; com a revolução da informática e das comunicações, as chamadas
Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC) nos colocaram diante do numérico, da
inteligência artificial, da realidade virtual, entre outros suportes comunicacionais.

A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma realidade
num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, um
deslocamento do centro de gravidade do ontológico do objeto considerado:
em vez de se definir principalmente por sua atualidade (uma “solução”), a
entidade passa a encontrar sua consistência essencial num campo
problemático. Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma
questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mudar a entidade em direção a
essa interrogação e em redefinir a atualidade de partida como resposta a uma
questão particular. (LÉVY, 1996)2

Esta produção textual consiste num material de relatório para submissão à defesa no Mestrado
Profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (GESTEC), que diz respeito à
construção do protótipo do APP (Aplicativo Web) com alunos de nível médio da Rede Pública
do Estado da Bahia. O que propus foi o diálogo sobre o protagonismo juvenil no processo desse
formato de aprendizagem – na medida em que esse tipo de ação pode estimular autonomia,
espírito de coletividade e colaboração –, com a criação de um aplicativo denominado Escolas
Culturais, como recurso tecnológico que tem o propósito de disseminar informações sobre arte
e cultura.
O aplicativo Escola Culturais foi incrível para mim e outros alunos estão
desenvolvendo a gente começou em agosto na Campus Party e estamos
construindo aqui no Centro Juvenil com ajuda da professora Carla esse
aplicativo tem como objetivo ajudar as pessoas que querem se informar mais
sobre as escolas culturais. Esse aplicativo vai reunir eventos programações e
informações dessas escolas que estão espalhadas. Depoimento (Estudante)

A partir das interações dos participantes surgiram interpretações e análises diversas, que
possibilitaram o processo de construção coletiva, como forma de constante troca de

2

LÉVY, Pierre - O que é o virtual? - Tradução de Paulo Neves. - São Paulo: Ed.34,1996. (p.17 e 18) Coleção TRANS.
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conhecimentos, este vetor fundamental desta pesquisa, que se propõe a instigar diálogo sobre
essas conexões entre os sujeitos.
Contextualizando Haguete (1985), “a ideia de participação envolve a presença ativa dos
pesquisadores e de certa população em um projeto comum de investigação que é ao mesmo
tempo um processo educativo, produzido dentro da ação”.

Neste, campo de abordagem metodológica, o pesquisador se torna sujeito participante da ação
proposta ou objeto de investigação, nesse caso, propus através do Hackathon (formato maratona
tecnológica como processo de criação coletiva) desenvolver protótipo do aplicativo Escolas
Culturais (como projeto comum) com estudantes da rede pública (população), todos imbuídos
numa ação que se tornou comum a equipe , o ótica da observação está associada aos indicadores
protagonismo, autonomia e atitudinal (que estão discorridos no texto).

1.2 OLHAR SOBRE O PERCURSO

Descrevo aqui a trajetória no período de desenvolvimento do projeto de Mestrado, que começa
com a execução de dois outros projetos que estavam em pauta para serem realizados e que me
demandaram mais de um ano e meio de trabalho. Ambos seriam realizados no Centro Juvenil
de Ciência e Cultura – Salvador: o primeiro, devido à descontinuidade da Oficina Gab Lab nos
ciclos posteriores à minha transferência da gestão para a SEC/BA, e o segundo, em decorrência
da falta de estrutura física, de equipamentos para execução e de apoio (já que teríamos vários
riscos na adesão, realização e desenvolvimento do produto). Tais circunstâncias atrasaram o
fluxo do trabalho e me permitiram reflexões e percepções para a mudança do objeto de pesquisa,
cujo percurso é narrado neste relatório.

Devido aos acontecimentos, precisava resolver a delimitação do campo de execução, que surgiu
pela oportunidade de convite que recebi para conduzir ação de Game Jam, como representante
da Secretaria de Educação, em conjunto com representantes das Secretarias de Ciência e
Tecnologia e Secretaria de Cultura, no Evento Campus Party Bahia, que ocorreu de 09 a 12 de
agosto de 2017, na Arena Fonte Nova.

Inicialmente, não era cogitada a Campus Party Bahia como o lócus da pesquisa, mesmo porque
o projeto proposto e em desenvolvimento não poderia ser realizado nesse tipo de ambiente.
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Mas, desde janeiro de 2017 já havia apresentado projeto na Secretaria de Educação, visando à
construção do APP - Escolas Culturais com a participação de alunos, sendo que essa ação já
estava planejada dentro de minha proposta de atuação profissional.

Retornando à ação da #CPBA, em maio de 2017, segui o processo de inscrição dos alunos da
Rede Pública de Nível Médio para participarem da Maratona de Games (Game Jam) e abri a
inscrição para alunos dos Cursos de Educação Profissionalizante e de Tecnologias. Contudo, o
Centro Juvenil de Ciência e Cultura - Central demonstrou interesse pela proposta e efetivou a
inscrição dos alunos. Foram liberados 40 passaportes com barraca para a equipe, porém, no
decorrer do evento somente 8 participaram da ação, os demais foram relocados para outras
atividades da #CPBA. A fim de não criar desconforto, optei por não criar restrições a essa
mudança repentina e então redesenhei a ação para o novo quantitativo de participantes.

Numa terceira reunião sobre a Game Jam, a maratona foi cancelada em virtude de questões
internas que não foram divulgadas. Então percebi a oportunidade de desenvolver a Hackathon
(maratona de programação), colocando em prática o projeto do APP - Escolas Culturais, que já
havia apresentado na Secretaria de Educação, propondo-me a desenvolver o protótipo do
Aplicativo para o Programa Escolas Culturais, porém coloquei como ponto de extrema
importância a participação de alunos da Rede Pública do Estado da Bahia, e de imediato tive a
adesão e apoio da SEC.

Como permanecia a maratona, a mudança estaria no processo e no produto, logo não iria
interferir nas expectativas dos alunos e não teríamos mudanças de equipamentos. Porém, estava
ciente do curto tempo de execução (deveria ser de 24h, mas ocorreu em 16h, pois sempre algum
estudante era chamado para outra ação ou problemas de liberação de equipamentos) e naquele
momento a expectativa mínima viável era o Design do APP ou Protótipo do Design.

No decorrer dessa etapa na #CPBA, o desenvolvimento e a motivação dos alunos superaram as
expectativas. Ou seja, inicialmente esperava-se que fosse realizado o protótipo no software de
design com caráter de apresentação visual. Entretanto, se construiu o protótipo dentro do
software de design em um software de programação, sendo então desenvolvido o APK, que é
o formato compactado do aplicativo. Ocorreu a continuidade da ação no Centro Juvenil de
Ciência e Cultura – Salvador e, por fim, realizamos o terceiro momento (finalização) via
Hangouts, cujo percurso desses três lócus da pesquisa é descrito neste Relatório. Esse panorama
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será apresentado nas etapas de execução, mas outro ponto de diálogo se apresenta nesse
contexto, como efeito significativo para o debate sobre espaços escolares de aprendizagem, que
vivenciamos nessa pesquisa, já que o processo ocorreu em três espaços diferenciados. São eles:
evento tecnológico, unidade escolar e rede social.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Propor o diálogo sobre a Metodologia do Ensino Híbrido e a Pesquisa Participante, mediada
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, pautada na discussão sobre questões do
protagonismo e autonomia do estudante, em projeto que envolve a criatividade no âmbito das
tecnologias, a partir das reflexões baseadas em experiências conectadas as metodologias ativas
e técnicas de planejamento estratégico.

1.3.2 Objetivos Específicos
● Promover reflexões sobre a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem (nesta
pesquisa aplico o Ensino Híbrido)
● Refletir sobre a aderência entre a Pesquisa Participante na aplicação da metodologia do
Ensino Híbrido
● Fortalecer o debate acerca do Ensino Híbrido e suas bases metodológicas por meio de
ações práticas intermediadas em produções nas áreas de tecnologias
● Promover reflexões sobre a aplicabilidade das metodologias de aprendizagem ativas em
ações fora do ambiente escolar e seus impactos nas questões de colaboração,
participação e aderência a proposta
● Refletir sobre a percepção da aprendizagem significativa quando esta é conduzida por
um elemento motivacional e, no contexto aqui apresentado, isso ocorre quando o
aprendiz vislumbra sentido para si diante daquilo que aprende e ensina ao outro.

1.4 JUSTIFICATIVA

Propor o diálogo sobre o protagonismo e autonomia de estudantes de nível médio da rede
pública do Estado da Bahia, na implementação do projeto que envolve tecnologias, criatividade
e criação, a partir das reflexões sobre Ensino Híbrido e Pesquisa Participante.
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1.5 SUJEITOS

Esta Pesquisa foi desenvolvida com a participação de 8 (oito) estudantes da Rede Pública do
Estado da Bahia, moradores nos bairros de Sussuarana, Centro, Mussurunga e Cidade Baixa,
na cidade de Salvador. O quadro situacional abaixo ilustra o perfil dos sujeitos participantes:
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1.6 PROJETO ESCOLAS CULTURAIS - CONCEITO, PROPOSTA E DIRETRIZES
O Projeto Escolas Culturais é “ação interinstitucional com as Secretarias da Educação (SEC),
Secretaria de Cultura (Secult-BA) e Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social (SJDHDS), com o objetivo de incentivar a conexão entre o projeto pedagógico de escolas
públicas e as experiências culturais em comunidades locais e nos diversos territórios”.

Explano em seguida sobre o Projeto Escolas Culturais, que faz parte do Programa do Governo
do Estado da Bahia, iniciado em 2017, com vistas a dinamizar, por meio de exibições culturais,
o auditório de 85 (oitenta e cinco) Escolas da Rede Pública do Estado (em 85 municípios dos
Territórios de Identidade).
Como ação do Governo do Estado da Bahia, seguem as especificações indicadas nas redes
sociais institucionais.3

Abrangência: O Projeto Escolas Culturais contempla 85 escolas públicas da rede estadual de
ensino nos 27 Territórios de Identidade, especificamente em 27 cidades do Estado da Bahia.

Proposta: Intensificar intercâmbios e conexões científicas, artísticas e culturais da comunidade
escolar e local (estudantes, professores, funcionários, familiares e outros). Fortalecer e
disseminar os conhecimentos e saberes populares tradicionais dos idosos, mestres e mestras,
artistas e fazedores de cultura das comunidades. Incentivar modelos de fortalecimento dos
elementos sociais, educacionais e culturais por meio de ações transversais que dialoguem com
as diversas linguagens artísticas. As diretrizes do projeto são as seguintes:

a) Incentivo ao uso da escola como equipamento cultural e de interação social nas comunidades;

b) Dinamização cultural nos municípios baianos;

3

http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=164
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c) Instituição de ação transversal capaz de contribuir para a diminuição dos índices de
vulnerabilidade infanto-juvenil à violência;

d) Interlocução entre experiências culturais e artísticas e o projeto pedagógico de escolas
públicas;
e) Interlocução e fortalecimento dos projetos escolares estruturantes na área artística (AVE –
Arte Visual, FACE Festival Anual da Canção Estudantil, PROVE – Produção de Vídeo
Estudantil, TAL – Tempo de Arte Literária, EPA – Educação Patrimonial Artística, DANCE –
Dança Estudantil, FESTE – Festival Estudantil de Teatro e ENCANTE – Encontro dos Corais
Estudantis);

f) Participação comunitária na escola com estratégias para aumento da atratividade do espaço
escolar para a população infanto-juvenil, contribuindo para a redução dos índices de evasão
escolar e para maior participação da comunidade local nas escolas;
g) Valorização do diálogo entre saberes comunitários e escolares como elemento para
promoção, fortalecimento e consolidação de territórios educativos; e

h) Integração da rede socioassistencial existente no município com as escolas públicas.

Cada escola do Projeto apresentará calendário de eventos artísticos e culturais, que são
divulgados para a comunidade escolar e local. Todas as ações são gratuitas e abertas ao público,
ocupando o auditório da respectiva Escola Cultural. Consideramos, para tanto, a abrangência,
a proposta e as diretrizes que serviram de suporte para a concepção do protótipo do aplicativo
juntamente com os estudantes

No período da criação do Protótipo do APP - Escolas Culturais, as escolas indicadas no quadro
abaixo estavam em funcionamento ou em reforma para funcionamento até dezembro de 2017,
a relação de todas as 85 Escolas Culturais estão em anexo desta pesquisa.
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Escola Cultural

Nome da Escola

Endereço

Escola Cultural Itabuna

Colégio
Modelo
Luís Avenida
José
Soares
Eduardo Magalhães - Itabuna Pinheiro, Lomanto Junior
Itabuna – BA, CEP: 45600013

Escola Cultural Juazeiro

Colégio
Eduardo
Juazeiro

Escola Cultural Gandu

Colégio
Modelo
Luís Gandu - BA, 45450-000
Eduardo Magalhães - Gandu

Modelo
Luís João XXIII, Juazeiro - BA,
Magalhães
- 48900-420

Escola Cultural Bom Jesus da Colégio
Modelo
Luís Rua dos Escoteiros São
Lapa
Eduardo Magalhães - Bom Gotardo - Bom Jesus da Lapa
Jesus da Lapa
- BA CEP: 47600-000.
1.7 PROTÓTIPO DO APLICATIVO - ESCOLAS CULTURAIS - IDEIA INICIAL,
CONCEITO E AFINS

O protótipo do aplicativo foi desenvolvido/criado no período de 10 de agosto a 29 de setembro
de 2018. Trata-se de uma proposta que visa estimular e incentivar a visibilidade das ações
artísticas da comunidade local nos campos das Artes Literárias, Audiovisual, Música e Dança
(Indicados nas diretrizes do Projeto Escolas Culturais).

O Protótipo do APP - Escolas Culturais não se restringe ao formato de agenda cultural (forma
de acesso à programação de 85 Escolas Culturais). A intenção é que sirva também como recurso
tecnológico de comunicação entre a SEC e a sociedade, extrapolando para outros propósitos, a
saber:
✓ Informações de Mapeamento Cultural de 85 cidades do Estado da Bahia;
✓ Forma de comunicação entre comunidade e escola sobre cronograma de eventos,
sugestões e críticas;
✓ Canal de participação da comunidade para fazer parte da Agenda Cultural nos campos
artísticos (artes literárias, dança, música e audiovisual);
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✓ Incentivo à população ao acesso às artes e à cultura em diversas linguagens artísticas
por intermédio das notícias dos eventos, via agenda e pelo Canal direto de comunicação
com a população desses 85 municípios.4

1.8 HACKATHON - CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA

Inicio esta reflexão, com o conceito básico do Hackathon pela sua tradução do inglês para
português brasileiro, sua grafia se origina da composição ortográfica de duas palavras inglesas
“hack” (cortar, quebrar, alterar, modificar) dando sentido a ação de mudanças em algum sistema
informático e “marathon” (maratona). Pelo significado popular, o conceito da palavra
Hackathon significa maratona de programação (refere-se ao uso de ações na área da linguagem
computacional), com o prazo definido (geralmente de máximo 72 horas) para desenvolvimento
de determinado software, protótipo ou produto.

Na estrutura do Hackathon, esse tipo de ação reúne diversos participantes (estudantes,
profissionais, interessados…) de diversas áreas das tecnologias (como designer,
programadores, videomaker, gamers…). Após inúmeras leituras, pesquisa em material
bibliográfico e sites específicos (indicados nas referências bibliográficas), desenvolvi esta
estrutura de 4 pontuações para Implementação do Hackathon:

I - Levantamento de Informações (Diagnóstico)

Nesse momento ocorre o período do levantamento das seguintes questões:
● Questões Gerais - O que? Por que? Para que? Para quem? Como? Onde?
Quando o público alvo? Quantos participantes? Faixa etária? Cronograma de
execução? Ocorrerá processo de participação por inscrição voluntária? Ocorrerá
processo por seleção? Ocorrerá processo por adesão de determinada unidade
escolar parceira?
● Questões

Específicas

-

Qual

desafio?

Equipamentos?

Ferramentas

Tecnológicas? Recursos? Aplicativos? Desenvolvimento de protótipo ou
produto?

4

Relação das escolas e municípios em anexo
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● Questões Pedagógicas - Qual tema ou quais temas propostos? Qual área de
conhecimento ou áreas de conhecimentos? Desafio tem algum impacto social?
Atende a alguma necessidade específica da comunidade escolar? Atende a
alguma necessidade específica da comunidade escolar? Tem possibilidade de
adesão ao empreendedorismo tecnológico? Possibilidade de conseguir parcerias
empreendedoras? Possibilidade de participação em editais e premiações?

II - Montar estratégia dos critérios de participação da Maratona Tecnológica
● Se a opção for processo voluntário de inscrição para público alvo específico
(como turma da escola ou estudantes de determinada escola)
Pensar em divulgar o processo de inscrição para contatos, comunidade escolar,
comunidade do entorno, outras unidades escolares, redes sociais …
● Se a opção for processo de seleção (para público interno e/ou externo a unidade
escolar)
● Pensar em divulgar o processo de inscrição para contatos, comunidade escolar,
comunidade do entorno, outras unidades escolares, redes sociais …
● Criar e divulgar o barema aplicado com os critérios de seleção (isso indica
idoneidade)
● Se a opção for adesão de determinada unidade escolar parceira (como foi
realizado nesta pesquisa), fiz o seguinte percurso: contato direto com a gestão
da unidade escolar; reunião com a gestão da unidade escolar para explicar o
formato da maratona tecnológica; o processo de seleção dos participantes foi
realizado pela própria gestão;
● Para evitar vínculo antecipado com os estudantes - participantes optei não
conhecê-los antes da maratona tecnológica;

entreguei ficha cadastro dos

participantes para a gestão que me enviaram com os dados solicitados (nome,
idade, e-mail, telefone, escola de origem, endereço da escola, turno que estuda
bairro em que mora ); realizei o compromisso em conseguir os tickets de lanche,
almoço e jantar para todos os estudantes - participantes; encaminhei o
cronograma para a gestão dos dias e horários de realização da maratona
tecnológica;
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III. Levantamento recursos técnicos operacionais para realização da Maratona
Tecnológica

Alinhamento dos recursos técnicos operacionais (incluindo equipamentos e softwares), o que
não determina que serão utilizados, porque o Hackathon parte do princípio de construção
colaborativa e participativa, porque se constitui como espaço de conexão de saberes e
conhecimentos, assim os partícipes podem levar seus equipamentos (como dois estudantes
levaram seus notebooks) e /ou sugerir softwares (como XD Design que foi utilizado para
construção do protótipo do APP).

IV - Criação do desafio da Maratona Tecnológica

Ação

Parâmetros
Gerais

Parâmetros
Técnicos

Indicação

do Sequência

produto

ou questões que são básicos

Software

de Indicar: requisitos Indicar sugestões Cronograma
para

o de softwares:

protótipo a ser norteadoras para designer

do Thunkable,

desenvolvido

ou APP

criação

execução

da protótipo

do ação (indicadas produto;

(ex:protótipo

no Relato)

número

Inventor,

Real Time Board,
mínimo Pacote GSuíte,

do design do

de telas; indicar os Photoshop,

aplicativo

requisitos

Escolas

funcionais e

Culturais)

Prazo

de execução
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1.9 DESIGN THINKING - CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA

Design Thinking, uma abordagem antropocêntrica para inovação, que usa
ferramentas do design para integrar as necessidades das pessoas, as
possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios.

Tim Brown5

O significado básico do Design Thinking pela sua tradução para português brasileiro, apresenta
composição de duas palavras “design” (desenhar, a concepção de um produto ou protótipo,
principalmente no que se refere à sua forma física e funcionalidade) e “thinking” (pensando),
mas a tradução pelo contexto de sua aplicação no campo da criatividade e criação significa
“pensamento de design”, proponho a observação do significado do termo design na
contemporaneidade, anexando também quanto a sua definição a derivação do verbo to design
(traçar, desenhar, projetar, planejar, planificar). Assim, pensar no processo de definição do
design Thinking, é se deparar com o formato de práticas que conectam ações de criação,
planejamento e execução, o seu sentido não se restringe ao ato de “pensar”, mas a ações de
realizar e construir.

O termo Design Thinking, foi contextualizado inicialmente em três momentos:

1. Inicialmente popularizado pela empresa IDEO (empresa de consultoria norte-americana
de design e inovação), teve em David M Kelley (co - fundador da IDEO) grande
defensor desta técnica, conseguiu desenvolver formas de aplicação para a campo da
administração de empresas e negócios.
2. Rolf Faste, levou as discussões sobre o Design Thinking para o meio acadêmico,
conseguiu desenvolver conceito enquanto técnica de criatividade e inovação, na
universidade de Stanford.
3. Tim Brown (CEO da empresa IDEO), em 2009 publicou o livro Change by Design:
How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation (Mudança por
design: como o design thinking transforma organizações e inspira inovação),
demonstrou e incentivou a popularização das técnicas e estratégias do Design Thinking
para outros campos e áreas de conhecimentos

5

BROWN,Tim- Design Thinking - Uma Metodologia Poderosa Para Decretar o Fim das Velhas Ideias - Elsevier
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Segundo Charles Burnette6, “Design Thinking é um processo de pensamento crítico e criativo
que permite organizar informações e ideias, tomar decisões, aprimorar situações e adquirir
conhecimento”. Assim, perceber a dimensão do DT no processo de criatividade e criação, se
configura em entender a abrangência de seu conceito, como técnica de estratégica de
planejamento, que se baseiam na construção de ações em etapas (imersão - ideação e
prototipação), como técnica de planejamento estratégico, requer acompanhamento e
mensuração constante, para realinhamentos de percursos, em seguida pontuações para
conceituar o DT:
● Modelo de pensamento estratégico
● Ferramenta estratégica focada nas pessoas
● Foca no estímulo da criatividade e motivação como aspectos fundamentais para
resultado
● Realinhamentos de percursos
● Ações partir de pensamentos críticos, criativos e de mudança
● Perceber possibilidades de melhoria ou modificação nos produtos ou ações
● Organização de ideias e informações
● Forma de adquirir informações importantes para tomada de decisões
Segundo Steve Jobs, “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it
works!” (Design não é apenas o que parece e se sente. O design é como funciona!). Nesta
reflexão de Jobs, associo as etapas do Design Thinking, que refletem o pensamento de
engrenagem e funcionamento, o olhar do como design se aplica extrapola a observação e ação
sobre a estética, mas os requisitos funcionais e aderentes a criação do projeto a ser realizado

Proponho a reflexão sobre as etapas, assim segue o quadro abaixo que indico ações para cada
etapa (selecionadas a partir de minha pesquisa dos materiais de referência), em seguida o quadro
com o roteiro das ações em cada etapa ocorrido nesta pesquisa.

6

BURNETTE, Charles. Idesign: seven ways of design thinking: a teaching resource. 2009. Disponível em:
http://www.idesignthinking.com/main.html. Acesso em: jan. 2010 .
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Quadro de ações sugeridas para implementação do Design Thinking.
Etapas
Imersão

Ações
● fase inicial de contato com o desafio ou problema ou projeto a
ser realizado
● mergulho na pesquisa sobre o tema
● conhecimento dos participantes
● reconhecimento dos pontos positivos e dificultadores para o
percurso ( e possíveis tomadas de decisões )
●

levantamento das necessidades e oportunidades

● uso da Tabela SWOT ou FOFA ( força, fraqueza, oportunidades
e ameaças) como diagnóstico para tomada de decisões
● lançamento das propostas de cronograma
Ideação

● fase do brainstorming ( tempestade de ideias)
● momento de discussão intensa dos rumos a serem tomados
● escolha das atribuições de cada partipante na execução do
processo
● momento de pensar e agir de forma criativa, participativa e
compartilhada
● apresentação de propostas para execução
● definição do cronograma
● validação dos testes iniciais

Prototipagem

● fase de execução e realização
● fase de teste, prototipação e implementação
● validação dos testes do protótipo, produto ou projeto
● colocar a “mão na massa” para realização
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Roteiro de ações observadas para cada etapa de aplicação da técnica Design Thinking nesta
pesquisa:

Etapas
1. Imersão

Ações dos estudantes do ponto de observação da pesquisa
● interesse pela proposta
● formação da equipe
● questionamentos para execução
●

interação entre a equipe

● identificação voluntária de funções
● contribuições sobre as possibilidades de design e funcionalidade
para atender à execução da proposta
● pesquisas sobre tendências, software web, design, programação,
formatos de APP
●

identificação

de

necessidades,

oportunidades

e

recursos

disponíveis.
2. Ideação

●

ideias para execução

●

uso tabela SWOT

●

levantamento detalhado de riscos e ameaças

● levantamento detalhado de oportunidades, possibilidades, pontos
fortes e fraquezas
●

execução do brainstorming

●

etapa de apresentação de propostas de design

●

etapa de apresentação de propostas de funcionalidade

●

desenho do fluxo principal / indicação dos requisitos funcionais /
escolha do software web e plataforma execução.

● validação de testes iniciais

3. Prototipagem

● fase de validação das ideias
●

análise da tabela SWOT

●

identificação dos parâmetros viáveis para execução

●

execução técnica operacional do APP / execução da fase beta
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●

realização de testes de APK

●

avaliação coletiva dos protótipos

●

feedback coletivo da atuação da equipe.

1.10 O OLHAR SOBRE O LÓCUS DA PESQUISA

Local I: Campus Party -Bahia
Período: 10,11 e 12.08.2017

O Campus Party é um Evento Tecnológico realizado anualmente em várias cidades do mundo.
Em 2017 a Bahia sediou pela primeira vez o evento. Desde 1997 que #CP marca diversas
edições e se fortaleceu enquanto espaço de discussão sobre tecnologias, inovação, ciência,
criatividade, entretenimento digital e virtual.

Ação:

Para esta pesquisa, a ação inicialmente seria realizada somente no Campus Party -Bahia, na
Arena Fonte Nova, no período de 10.08.2017 à 12.08.2017, no Hackathon (Maratona
Tecnológica), em cujo espaço ocorreu o desenvolvimento do design do protótipo do APP e
Protótipo Beta. A partir do interesse dos participantes, em dar continuidade ao desenvolvimento
do software web, dando suporte para construção do APK, que contemplasse a engenharia do
software proposta, firmamos o compromisso de continuar a ação no Centro Juvenil de Ciência
e Cultura - Salvador, unidade escolar na qual os alunos são participantes e realizam cursos.
Local II: Centro Juvenil de Ciência e Cultura - Salvador
Endereço: Avenida Joana Angélica - Pavilhão Dalva Matos - Colégio Central da Bahia
Período: 14, 17,18,21,23,24,25,28 e 29.08.2017

Ação:

A continuidade da ação e o interesse dos alunos, em contrapartida aos sérios problemas de apoio
para a realização do projeto anterior, me fizeram ponderar e dialogar sobre a mudança do
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projeto de pesquisa. Afinal o projeto do APP estava acontecendo, consegui a alteração no
Documento de Adesão da Instituição Coparticipante, porém nessa etapa de execução ocorreram
problemas de apoio (que estão descritas neste relatório). Vale dizer que isso não inviabilizou o
projeto, porém interferiu na dinâmica e execução. Foi estabelecida a data limite até 29.08.2017,
e como precisava de tempo para realização dos últimos testes de Fase Beta, sugeri aos alunos
que tivéssemos a terceira etapa via Hangouts.

Local III: HANGOUTS
Período: 04, 05, 11 e 12.09.2017

Ação:

Realizados os testes da Fase Beta, nesse lócu online nos concentramos em testar a
funcionalidade de todas as telas, com vários testes de APK, inclusive perceber os ajustes para
requisitos funcionais e não funcionais. Durante todo o decorrer dessa ação, usei a comunicação
também via WhatsApp, pela limitação de tempo, esses recursos (WhatsApp e Hangouts) se
tornaram peças fundamentais para efetiva realização dessa ação com os estudantes.
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2. JUSTAMENTE OS OLHARES SOBRE MIM E O MEU QUERER
Optei por participar do processo seletivo do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia
Aplicadas à Educação (Gestec), na área de concentração de Processos Tecnológicos e Redes
Sociais, em virtude do meu percurso profissional, de atuar com a aplicação de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), há 20 anos. As experiências por mim vivenciadas nas minhas
atuações em entidades públicas e particulares (como consultora, educadora ou tecnóloga
especialista) foram determinantes para meu percurso profissional, nos mais variados campos:
audiovisual, fotografia, web design, redes sociais, aplicativos, robótica, makerspace,
prototipagem e IOT7.

Dessa forma percebi as várias possibilidades de aplicação das tecnologias no contexto da
metodologia híbrida, na qual os recursos pedagógicos, conteúdos e formatos metodológicos
podem contribuir numa educação protagonista. Entretanto, como o estudante faz parte de todo
esse processo de construção, a prática se torna um eixo de proatividade, o espaço se constitui
num ambiente vívido e a interdisciplinaridade é vista como parâmetro que cria campo para
conexões de conteúdos, disciplinas, contextos, propostas e ações.
Nessa imersão profissional, passei a me aprofundar no estudo do ensino híbrido8, ou seja,
dediquei-me a compreender como vários elementos analógicos, digitais e virtuais podem se
tornar um contributo no processo educativo, de maneira que sejam incentivadas ações de
protagonismo e de produções compartilhadas. Assim, defendo essa proposta pelas minhas
inquietudes e vivências como mestranda, com uma necessidade de lidar com ações de
pertencimento, criação coletiva e individual, conectividade da era virtual e os possíveis
desdobramentos pedagógicos e metodológicos na educação. Proponho a reflexão e
sistematização dessa maratona tecnológica de protótipo de APP – Escolas Culturais, embasada
em um aprofundamento teórico metodológico e também com o acréscimo de outras práticas
realizadas por mim, e que foram exitosas no meu percurso, como fundamentação e

IOT - abreviatura de “Internet das Coisas”. Refere-se a uma revolução tecnológica que tem como objetivo
conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos,
meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à Internet e a outros dispositivos, como
computadores e smartphones.
8
Ensino híbrido - envolve a personalização e tecnologia na educação, conectando alunos e professores através de
práticas que otimizem o espaço escolar, instiguem a interdisciplinaridade, ações pedagógicas on line e off line,
imersão nas tecnologias e cultura digital.
7
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contextualização de metodologias pedagógicas e híbridas (que estão descritas no decorrer do
texto).

Na reflexão sobre a aplicação de ferramentas tecnológicas no campo da educação e do
pertencimento (conceito relacionado às ações e práticas pelas quais os estudantes participam e
estimulam o sentimento de apropriação e autoria), percebem-se as múltiplas possibilidades
ligadas às questões da cognição, principalmente quando os processos estão alinhados com a
prática da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e ao ensino híbrido, este direcionado aos
diálogos sobre identidade, protagonismo e autoria. Nesse caso Canclini (1982, p.144) discorre
sobre a questão do futuro das culturas populares, a partir de reflexões no que tange à formação
de um novo público e à reorganização do campo cultural.

Nesse aspecto, acerca da formação de público e reorganização do campo cultural, considero
como elemento de reflexão a intensidade das redes sociais e o desenvolvimento de aplicativos,
como recursos tecnológicos que favorecem também para essa dinamização no fluxo de
informações e ao movimento de conexões na cultura, com a disseminação da informação de
outros espaços interativos.

2.1 O QUE MEU OLHAR DESEJOU QUERER
A escolha da criação do Hackathon de criação do Aplicativo – Agenda Cultural partiu de minha
inquietação pessoal, pois faço parte da Coordenação Pedagógica do Projeto Escolas Culturais9,
no intuito de apresentar uma solução criativa (APP) que pudesse contribuir para a divulgação
da agenda cultural das 85 escolas da rede estadual de ensino (que fazem parte do projeto Escolas
Culturais) e potencializar o fortalecimento da comunicação entre comunidade escolar comunidade do entorno (nos locais próximos à escola) - Secretaria de Educação do Estado da
Bahia (SEC/BA).

Nesse texto, me proponho a estimular o diálogo acerca da relação entre educação,
protagonismo, produções tecnológicas, espetacularização e ensino híbrido por meio da análise

9

Implantado pelo Estado da Bahia, o projeto Escolas Culturais objetiva promover o protagonismo estudantil, além
de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do
Território de Identidade onde está inserida. A iniciativa potencializa as experiências artísticas e culturais já
existentes nas unidades escolares e fomenta novas atividades.

42

dos formatos de aprendizagem que se delineiam no contexto atual, qual seja: a disseminação
constante de conteúdos via veículos multimídias e o acesso ao volume de informações
constantes.

Estrategicamente, essa escolha pelo protótipo de APP no campo da cultura ocorreu também
pelo meu interesse pessoal de criar um produto que possibilitasse, as seguintes prerrogativas: a
comunidade de nosso estado ter o acesso às informações dos eventos artísticos das Escolas
Culturais, ter participação na agenda cultural e ter acesso ao canal de comunicação direto.

2.2 OUTROS PONTOS DE INTERESSE DO MEU OLHAR

Outro ponto relevante é que no processo de construção do protótipo de APP, identificam-se as
conexões com as Metodologias Ativas de Aprendizagem10, especificamente nesta pesquisa
apliquei a Metodologia do Ensino Híbrido, não somente no que diz respeito aos formatos, mas
também à questão da hibridização de conteúdo. Essa proposição se relaciona às diversas formas
de conexões entre ensino e aprendizagem, a simbiose entre múltiplas áreas da educação.

Outro fator importante era fortalecer o movimento da educação, que incentiva a aplicação das
Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Metodologia do Ensino Híbrido, e nesse sentido é
que defendi a proposta de que o protótipo do APP fosse criado com a participação de estudantes
da Rede Pública de Ensino, para contribuir no fortalecimento do incentivo às proposições de
pertencimento e protagonismo juvenil, potencializando o fluxo de ações que estimulem o
estudante como criador, autor e/ou coautor de produtos ou protótipos em qualquer área de
conhecimento.

Sobre os requisitos operacionais, a base para criação da prototipagem seguiu os parâmetros
citados a seguir.

Por se tratar de 85 cidades diferentes, era necessário que o APP, além da função de viabilizar a
localização das unidades escolares que integram o programa, pudesse também servir de meio

10

Metodologias Ativas de aprendizagem - refere-se a proposta de ensino, em que são aplicados métodos e técnicas,
que incentivem os estudantes a aprender através de ações, que estimulem o protagonismo, autoria, participação e
colaboração, a partir de atividades e desafios para resolução de problemas e situações.
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de comunicação entre comunidade e escola, agilizando a forma de inscrição da comunidade de
qualquer localidade para participar da agenda cultural, gerando feedback constante ao
disseminar informações sobre os eventos, como também canal de comunicação com o usuário.

Emerge aqui um questionamento: por que a utilização desse campo do ensino híbrido como
investigação? Em primeiro lugar, porque fala de um lugar institucional que me permite, na
condição de coordenadora de Tecnologias e Plataformas Digitais, acessar informações e
elaborar aplicativo para um programa governamental já existente na Secretaria de Educação do
Estado da Bahia. A partir daí, e acessando as demandas sobre artes e seu tratamento como
linguagens – esta terminologia aplicada pela esfera institucional eu considero limitada –, entrei
para compor a equipe, mas propus fazer algo que contribuísse e atendesse às minhas
expectativas de fomentar reflexão sobre a democratização, participação e incremento no campo
das artes, educação e cultura, numa proposta que colocasse o diálogo sobre o ensino híbrido e
suas metodologias (como laboratório rotacional e rotação individual).

Nessa perspectiva, propus a reflexão nesta pesquisa sobre o diálogo em torno da metodologia
do ensino híbrido, considerando a hibridização de conteúdos e áreas de conhecimentos. Essa é
uma possibilidade de lidar com a união ou fusão de diversos conteúdos e áreas de ensino,
formato também conhecido como interdisciplinaridade. Com o processo de construção de
aplicativos, é possível lidar com vários elementos de ensino-aprendizagem, a saber:
programação, design, interface gráfica, lógica, fotografia, cultura e artes.
Segundo Japiassu (1976, p. 74), “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das
trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um
mesmo projeto de pesquisa”. Ancorada nesse pressuposto é que desenvolvi o processo de
articulação do Hackathon, propondo uma forma de criação de determinado recurso tecnológico
(aplicativo) que o protótipo pudesse ser desenvolvido, no qual fosse visível identificar aspectos
da hibridização de conteúdos e áreas de conhecimentos. Na construção do aplicativo, a
proposição interdisciplinar é perceptível, por exemplo, na programação (matemática, lógica,
artes, linguagens), no design (matemática, linguagens, artes), na interface gráfica (matemática,
linguagens, artes) e na criação de telas (linguagens, artes, matemática, lógica).

Nesse contexto, a análise investigativa no campo da virtualização em nossa sociedade permite
a reflexão sobre as possibilidades de fruição e interatividade, que se encaixa nesse campo
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investigativo da pesquisa, de modo que as práticas assumem variados formatos: imagens, som,
áudios imagéticos, textos, hipertextos, performances, instalações etc.

Sabe-se que no universo digital e da cibercultura os diálogos seguem fluxos de comunicação
diversificados, os caminhos linear e não linear marcam as características de novos contrastes
nas relações por intermédio da cultura digital, da estetização, do design da comunicação e das
interfaces multimidiáticas. Assim, reafirmo com as proposições de Lévy, para quem “a
virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto de
possíveis), mas uma mutação de identidade, um deslocamento do centro de gravidade
ontológico do objeto considerado, em vez de se definir principalmente por sua atualidade (uma
‘solução’)”. (LÈVY, 2011, p. 17-18).
Assim, a ação formativa foi incluída como atividade de Hackathon11 no Campus Party12Salvador (a tarefa da maratona tecnológica era o desenvolvimento do design ou protótipo do
APP – Escolas Culturais). A proposta foi realizada na #CP, porém, em virtude da adesão e
empenho dos alunos em desenvolver um protótipo com a inserção de telas adicionais (como as
telas Mapa Cultural e Linguagens Artísticas), resolvi dar continuidade à formação no Centro
Juvenil de Ciência e Cultura- Salvador, para a realização do protótipo. Para imprimir
consistência a essa interlocução, trago a discussão sobre a educação e criação de tecnologias
para soluções criativas (desenvolver recursos tecnológicos criativos que possam contribuir para
resolver ou minimizar alguma problemática), da imersão virtual e conectividade. Nesse novo
cenário de aprendizagens, somos levados a outro campo de interação pedagógica, denominada
ensino híbrido, num contexto amplo e dialógico, que perpassa suas individualidades e adentra
o espaço da simbiose entre diversas áreas de atuação (educação, designer, programação, gamer,
robótica) efetivando assim a interconexão de várias áreas de conhecimentos (artes digitais e
visuais, matemática, programação, linguagens, história, física).
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Hackathon - Maratona de desenvolvimento tecnológico
Campus Party - Evento Mundial de Tecnologia e Inovação e Cultura Digital. Acontece anualmente em vários
países – o Brasil é um dos países-sedes – e reúne inúmeras comunidades de usuários ligados aos variados formatos
de produções tecnológicas.
12
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3. FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA
O presente estudo está pautado em uma discussão sobre as questões de protagonismo e de
autonomia do estudante em um projeto que envolve a criatividade no âmbito das tecnologias e
as percepções na aplicação da metodologia do Ensino Híbrido sob a ótica do olhar dos
fundamentos da Pesquisa Participante.

O ponto de origem da pesquisa participante deve estar situado em uma
perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua estrutura
e em sua dinâmica. Mesmo que a ação de pesquisa e as ações sociais
associadas a ela sejam bem locais e bem parciais, incidindo sobre apenas um
aspecto de toda uma vida social, nunca se deve perder de vista as integrações
e interações que compõem o todo das estruturas e das dinâmicas desta mesma
vida social. (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 54).

Brandão e Borges (2007) reforçam que nessa perspectiva metodológica, parte-se de situações
concretas “da vida cotidiana dos próprios participantes individuais e coletivos do processo, em
suas diferentes dimensões e interações [...]”. Nesse aspecto verificam-se as vivências e os
sentidos que os indivíduos dão a elas.
Conforme explana Schmidt (2006, p. 14), o termo “participante” para esse modelo de pesquisa
sugere a inserção de um pesquisador num campo de investigação formado pela vida social e
cultural de um outro, numa relação de alteridade, estando próximo ou distante. Este outro, por
sua vez, é convocado a participar da investigação na qualidade de informante, colaborador ou
interlocutor. No presente estudo, esse formato ganha pertinência, na medida em que os
estudantes envolvidos se empoderam do espaço da pesquisa, estabelecendo conexões com seus
pares, visando ao fortalecimento de laços, e também extrapolam os olhares a todos os
movimentos e às pessoas que os cercam.

Schmidt (2006, p. 14) afirma que, já nas primeiras práticas da pesquisa etnográfica,
“pesquisador e pesquisado foram, para todos os efeitos, sujeitos e objetos do conhecimento e a
natureza destas complexas relações”. Ambos estiveram, e permanecem, no centro das reflexões,
para modelar e evidenciar as diferenças teórico-metodológicas. Nesse processo a observação é
fundamental, para que dela o pesquisador possa extrair elementos que se encontram na
invisibilidade ou simplesmente distantes dos olhares da investigação. Daí a necessidade de um
olhar demorado sobre um determinado aspecto no campo de pesquisa, por entender que

46

nenhuma informação deve ser ignorada quando o pesquisador busca a alteridade como suporte
na pesquisa participante, ou seja, tudo o que vem do “outro” deve ser validado para o campo do
conhecimento.

O intuito desta pesquisa é trabalhar na perspectiva da prática, estimulada pela inserção do
protagonismo estudantil na produção do conhecimento científico. Ancorados nas reflexões de
Haguete (2003), vale pontuar que na pesquisa em voga se evidencia o processo educativo,
atingindo a equipe envolvida, na medida em que existe uma interação na dialética do processo
ensino/aprendizagem. Ao analisar o conceito de participação na perspectiva da pesquisa
participante, Haguete (2003) orienta que é preciso levar em consideração os elementos da
pesquisa participante: o da investigação, o da educação e o da ação. Em suma, todos os
envolvidos constituem-se como sujeitos do conhecimento, em um efeito de mão dupla,
buscando assim consolidar a verdadeira práxis.

A afirmação de Brandão (1985, p. 11) tem total pertinência com a nossa proposta investigativa
– os desdobramentos dos olhares na produção do conhecimento – e nos convoca a seguirmos a
trajetória metodológica a que nos propomos: “Quando o outro se transforma em uma
convivência, a relação obriga a que o pesquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando
o outro me transforma em um compromisso, a relação obriga a que o pesquisador participe de
sua história. [...]”.

A observação se deu no decorrer do processo da implementação da Maratona Tecnológica
(Hackathon) - Criação de Protótipo de APP13, com a participação de oito estudantes de nível
médio e do professor Jaime do Centro Juvenil de Ciência e Cultura-Salvador, cursistas do curso
de Games. Recorreu-se ao formato de produção colaborativa e semipresencial (uso do formato
presencial e online), incluindo, como estratégia metodológica, a oferta do Hackathon, de modo
que os estudantes, ao se envolverem na concepção, criação e produção do protótipo de APP,
vivenciaram um processo que favoreceu atitudes de protagonismo juvenil e autoria. Processo
este e atitudes estas que são o miolo do presente relatório, a serem detalhados nas narrativas
aqui apresentadas.
App é um apelido dado para o termo “aplicativo” (que vem do inglês application). Existem outras formas de
chamar o App: aplicativo para celular, aplicativo móvel, aplicativo mobile. Nós, no Universo, preferimos chamar
simplesmente de App. BIÃO, Armindo. Etnocenologia e a cena baiana: textos resumidos/- Salvador-P&A
Gráfica e Editora, 2009), p. 17 e 18.
13
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(...) a Etnocenologia tem contribuído para ampliação dos horizontes teóricos
da pesquisa científica e artística, de modo geral, e de um modo mais
específico, para o trabalho dos pesquisadores dedicados às artes do espetáculo.
Nessas artes, não estão considerados somente o teatro, a dança, circo, a ópera,
o happening e a performance, mas sim, também, outras práticas e
comportamentos humanos espetaculares organizados, dentre os quais alguns
rituais, os fenômenos sociais extraordinários e, até, as formas de vida
cotidiana, quando pensadas enquanto fenômenos espetaculares. (BIÃO,
2007).

O outro sai da zona de conforto e rotina, passa a experimentar situações diferenciadas e com
isso vê a situação por outra ótica. É justamente esse processo que retrata a base teóricometodológica deste conceito, tendo em vista que nesse panorama os estudantes de Ensino
Médio da Rede Estadual de Ensino participaram do Hackathon - Criação do Protótipo do APP
Escolas Culturais e vivenciaram a experiência de construção pedagógica coletiva na Campus
Party -Bahia (que ocorreu fora do ambiente da escola).

Nessa trajetória, agora imbuída do sentimento de pesquisadora, vivenciei também experiências
e situações que estão descritas no decorrer deste texto. Nessas vivências pude perceber as
conexões e fundamentos que contemplam ações conectadas entre educação e ensino híbrido.

Nesse percurso investigativo analisei as atitudes dos estudantes que pudessem ser identificadas
como de iniciativa, colaboração, autonomia e de protagonismo juvenil – tais indicadores
serão aqui descritos –, e que também podem ser estimuladas, com a aplicação de desafios como
o formato de Hackathon (maratona tecnológica) para alunos do Ensino Médio da rede pública
do Estado da Bahia.
“Para mim foi experiência incrível de poder aplicar o que estava aprendendo
no curso tanto de programação e design, tanto o aplicativo em si e o contato
com meus colegas foi de fundamental importância para tirar dúvidas e ter
ideias, já que várias pessoas pensam melhor do que uma e achei essa
experiência incrível, se pudesse faria tudo de novo só para ter contato com os
colegas e programar”. Depoimento (Estudante).

3.1 PERCURSO DA PESQUISA PARTICIPANTE

Conforme já abordado, houve aderência desta pesquisa acadêmica ao modelo de investigação
da Pesquisa Participante, o que se tornou perceptível em todo seu processo de execução. Afinal,
o formato de Maratona Tecnológica (especificamente nesta pesquisa, em que foi aplicada o
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Hackathon) ocorre de fato a interação de participantes de diferentes áreas. Trata-se de um
universo que contribui para a produção coletiva e participativa e, neste contexto, há interação e
troca de saberes, haja vista que cada participante contribui com seus conhecimentos e juntos
criam a trilha para criação. Nesse sentido, indico outros aspectos da pesquisa acadêmica que
demonstra a aderência à Pesquisa Participante: a relação coexistente do aprender e ensinar in
loco, reconhecendo o outro como sujeito protagonista, e a si próprio como sujeito protagonista,
relação com diferentes conhecimentos, aprofundamento na atividade da pesquisa como
elemento de contribuição para construção coletiva, e a pesquisadora como sujeito participante
da pesquisa.

No processo de análise dos aspectos da pesquisa participante , percebe-se a relação do sujeito
com outros sujeitos e com sua realidade em cujo campo de investigação torna-se importante
citar o estudo da antropologia (mesmo não sendo este o caminho diretamente traçado nesta
pesquisa), pois o olhar sobre as ações, relações entre sujeitos, perceber as atitudes do sujeito
com o outro e do sujeito com o grupo, formas de agir na fala ou no silêncio, o interesse ou
desinteresse sobre algum aspecto, os subgrupos dentro do grupo pelas afinidades.

Como os sujeitos se colocavam enquanto: protagonista em uma ação coletiva a percepção de
suas atitudes como sujeito que faz parte de um coletivo, a sua visão como sujeito autônomo
dentro de um coletivo, a criação da prototipagem como resultado coletivo, as relações entre os
sujeitos participantes, as relações com os sujeitos não participantes da pesquisa, a aderência às
técnicas de planejamento estratégico (design thinking) e a aderências à formatação da
metodologia ativa aplicada (ensino híbrido). O campo de observação proposto nesta pesquisa é
ainda objeto de estudos, logo as minhas percepções e análises descritas não esgotaram as minhas
inquietações e reflexões.

As análises de investigação ocorreram principalmente pelos diálogos coletivos diários,
observação participante, pesquisas coletivas realizadas no decorrer do processo, feedback
diários, participação e interação dos participantes no brainstorming, participação e interação
dos participantes nas tomadas de decisão e desempenho e proatividade na criação do APK.

Aspectos da metodológicos da Pesquisa Participante como relevantes para esse trabalho
científico:
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a) compromisso social (como elemento de transformação e de emancipação)

b) participação ativa e criativa dos envolvidos

c) participação crítica e autônoma dos envolvidos

d) reconhecimento da não-neutralidade da ciência (percepção da pesquisa como vetor
político, pedagógico, filosófico e social)

e) articulação crítica do conhecimento científico

Nesta pesquisa para a execução do percurso metodológico, apliquei seguintes os instrumentos
para coleta de informações:

-

1. Instrumento - discussão em grupo com os sujeitos participantes (Design Thinking)

-

2. Roteiro de questões para nortear a pesquisa para criação do protótipo do APP
(especificado no capítulo do relatório)

-

3. Tabela SWOT - como instrumento diagnóstico e de verificação

-

4. Cronograma estratégico de ações (no período do Laboratório Rotacional)

-

5. Cronograma estratégico de ações (no período da Rotação Individual)

-

6. Relatório em imagens - Print das Telas a cada APK criado

-

7. Registro de Depoimento dos estudantes em áudio

-

8. Registro de Depoimento dos estudantes em vídeo

-

9. Instrumento de observação dos indicadores da Pesquisa

-

10. Instrumento de registro dos ocorridos para composição do relatório
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Para Brandão (2003), a educação não pode ser vista como forma de reprodução e repetição de
conhecimentos, mas na percepção mais ampla de ver o processo educativo, na plenitude do seu
ser e de sua vocação de criarem-se a si próprias e partilharem com os outros a construção livre e
responsável de seu próprio mundo social da esfera cotidiana.

Assim, as ações de Ensinar e Aprender estão associadas a troca e
partilhamento de conteúdos, informações e saberes, estas conexões que traçam
os vetores na Pesquisa Participante, se constitui como campo de investigação
numa trilha de caminhos que apresentam ações dos sujeitos como:
colaboração e partilha de saberes; de práticas operacionais e técnicas para
processo de criação do protótipo e/ou produto e comprometimento com a
proposta coletiva do grupo. (BRANDÃO, 2003).

O autor assevera que isso se relaciona ao olhar da educação em suas possibilidades de
alimentação e retroalimentação de saberes coletivos, o ensinar e aprender como processo vivido
de trocas, baseada na construção de conhecimentos por meio das aproximações humanas. É
exatamente sob esse viés que se delineia o estudo das percepções sobre o ensino híbrido e sua
aplicabilidade no Hackathon.
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4. O OLHAR SOBRE O PERCURSO DE INDICADORES
A reflexão sobre variáveis de indicadores sociais e comportamentais sempre foram constâncias
na cultura digital contemporânea, perceber uma ação de pesquisa no campo da gestão
tecnológica, precede de informações sobre questões sociais, culturais e tecnológicas; acredito
que pode ser conduzida de um para muitos, de muitos para um e de muitos para muitos. Tal
democratização parte de fora para dentro ou de dentro para fora das bases culturais e identitárias
da sociedade contemporânea.

Importante observar como, em cenários diferenciados, mesmos personagens e estados
modificados, vários aspectos foram desenhados nesse panorama: lideranças rotativas,
responsabilidades compartilhadas, partilhamento de atribuições, deslocamento de
atitudes não ativas para proativas, isolamento ocupacional, divergências de percepções,
comportamento autônomo e protagonista, entre outros, cujos elementos são foco da
abordagem no decorrer desta produção textual.

Como indicadores da pesquisa, descreverei, abaixo, os já referidos no início do trabalho:

Primeiro indicador: Protagonismo

Isso significa o interesse por qualquer campo na área de tecnologias de APP, observado por
mim ou levantado como interesse por eles. Observem que, a depender do sujeito que percebe,
a potencialidade pode estar despercebida pelo sujeito. Daí a importância do processo dialógico
dessa aprendizagem, na qual pessoas aprendem, em ambiente muito estimulante, e pouco
conhecido, a se reconhecerem como novos sujeitos a partir de atitudes que podem ser apontadas
por si mesmos ou pelo outro significativo, seja esse outro o professor ou os colegas.
Possibilidade de aderência aos elementos da cultura “Faça você mesmo”, tais como: ter ações
proativas, protagonistas, criativas, inovadoras, empreendedoras, curiosas e de autoria, o que, no
caso desse processo, são as atitudes que advêm de uma necessidade de se fazer percebido sob
o olhar do outro, além de tornar visível uma habilidade latente. Logo, esse indicador se refere
à percepção de como os alunos agem, com ideias e iniciativas próprias em relação aos mais
diversos problemas e surpresas, assumindo a responsabilidade e compromisso com o coletivo,
tanto da equipe quanto das metas maiores dessas tecnologias; trazendo contribuições técnicas e
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de funcionalidades para o produto, mostrando propostas de inovação que contribuam no fluxo
do produto, demonstrando interesse e sendo atuantes no processo de construção. Isso ocorre
desde a fase de ideação - imersão - prototipagem, apresentando propostas criativas e
empreendedoras para o fluxo do produto e revelando iniciativas para agir como protagonista e
coautores da produção coletiva.

Segundo indicador: Colaboração

Apetência para atuar em ações colaborativas, tais como: agir em equipe (fazer parte do coletivo,
ouvir sugestões e dar opiniões), demonstrar habilidades como: interagir no coletivo, propondo
ideias e ações; refletir sobre o discurso do outro e se posicionar; acrescentar ideias e
posicionamentos para a produção proposta. Esse indicador permeia outros, podendo ser também
considerado, por exemplo, no indicador anterior. Essas análises foram identificadas nas
reuniões, na aplicação da técnica do Design Thinking e Tabela SWOT.

Terceiro indicador: Atitudinal Global

Identifica situações que, no decorrer do processo, possam ser percebidas como atitudes de
caráter social (relação com os outros sujeitos) emocional (iniciativa, autonomia, equilíbrio
emocional, pontualidade, comprometimento) ou técnico-operacional (desempenho no uso dos
softwares e pesquisa) e que tenham surgido no percurso (analisando o que, por que, se afetou
ou não o processo e resultado). Desenvolve assim o mapeamento de atitudes e comportamentos
inesperados ou ainda não percebidos, como forma de identificar aspectos sociais, técnicooperacionais e emocionais. E esses mesmos comportamentos inesperados dão ao sujeito uma
notícia nova sobre si mesmo.

4.1 PERCURSO DE OBSERVAÇÃO

Nesse momento do texto, quero discutir acerca do Ensino Híbrido. Considero-o,
particularmente, como uma metodologia de fio condutor, porque conecta as várias formas de
aprendizagem – pode ser fluida e imagética – principalmente quando cruza recursos
tecnológicos; tais como áudio, imagem e/ou audiovisuais –, o que instiga vários sentimentos e
inquietações; ao produzir sensações, mobiliza e se faz presente em qualquer criação, fazendo
parte do outro e podendo ser recriada por qualquer indivíduo. O fluido está na capacidade de
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hibridização e na criatividade, no devir (nas mudanças), na medida em que as conexões residem
também na atemporalidade, consolidando-se em um campo vasto aplicado às tecnologias.

Tenho a nítida percepção de que essas ações que representam a avalanche de metodologias que
estão sendo implementadas (como ensino híbrido, como sala invertida, engenharia reversa.,
práticas de projetos, projetos para resolução de problemas) não representam algo novo ou
inédito. Na verdade, tais práticas sempre existiam, e o que reflito é a forma e/ou a técnica de
como estão sendo implementadas, e que podem causar o diferencial. Aplicar a técnica do
Hackathon (formato de maratona tecnológica), conectando com a metodologia do Ensino
Híbrido, é perceber o olhar através da simbiose e metamorfoses entre técnicas, metodologia,
espaços, tempos e indivíduos. Essa mistura de formatos de processos pedagógicos, que podem
ser experienciados, metamorfoseados e prototipados, em diferentes níveis de ensino (infantil,
médio, fundamental, superior, profissionalizante etc.), caracteriza bem a educação do século
XXI14, a de um ecossistema fluído criativo e conectado, apresentando dificuldades (inúmeras
de adaptação e operacionais), porém sua essencialidade está nas possíveis relações de
conectividades (humanas, de rede e de espaços). É nesse devir que essa hibridização
potencializa interlocuções educativas, protagonistas e autônomas.

A intenção desta proposta, para além de um trabalho de pesquisa, é propor o diálogo sobre o
protagonismo juvenil, autonomia e ensino híbrido, mas o desafio operacional consistiu na
construção do protótipo do Aplicativo - Escolas Culturais e constituiu-se também em espaço
para discussão sobre questões acerca das metodologias de aprendizagem contemporâneos
(ensino híbrido, cultura maker) e técnicas de prototipação e planejamento (Design Thinking e
Tabela Swot).
14

Várias são as linhas de conceituação sobre a educação século XXI, mas o pensamento de (MORAN,2016)
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2017/04/come%C3%A7ar.pdf -Um começo em que há maior
consenso é focar principalmente em metodologias ativas e competências digitais. Envolver mais os alunos, tornálos mais protagonistas, aprender experimentando, desenvolver projetos, aprendizagem em times, aula invertida,
jogar de forma inteligente... há mil formas de mobilização dos educandos que fazem sentido, que dão resultados
imediatos, que mexem com as aulas convencionais. O investimento em técnicas de aprendizagem ativa é
importante, porque aponta formas concretas de começar e ver resultados. Podemos, mesmo no modelo disciplinar,
sair da mesma aula igual para todos, para aulas com modelos blended ou híbridos, com diferentes atividades
propostas, com vários ritmos de execução possíveis, com integração entre tempos de conhecimento prévio (aula
invertida) e tempos de aprofundamento diferenciado em sala. Outro campo importante de aprendizagem ativa é o
domínio das competências digitais, de saber utilizar os aplicativos para tecnologias móveis, o uso dos smartphones
para pesquisa, atividades de grupo, para compartilhamento constante, para a construção de portfólios digitais, para
avaliação mais ampla. A combinação de metodologias ativas e competências digitais é poderosa, dinamiza todos
os processos, atrai o interesse dos alunos, mobiliza a escola. Não é uma revolução, mas uma movimentação, que
prepara uma revolução mais estruturada.
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O olhar sempre parte de um posto de observação, e nesse percurso outros podem estar também
observando: o quê? Onde? Por quanto tempo? No universo de tantas possíveis variáveis, como
concentrar o olhar num espaço onde a sensação do espetacular caminha com o hipnotismo
imagético da cultura da imagem? Nesse panorama, se debruça o ponto de início para as
percepções, e eu me encontrava ciente de que, principalmente o lócus 1 de pesquisa (#CPBA Edição I), a programação do evento poderia causar dispersão ou falta de interesse. Por isso
propus o diálogo inicial e final de cada dia, momentos em que os estudantes externavam seus
sentimentos e interesse por determinada atividade no horário da programação.
Assim em minhas reflexões, me identifiquei com as percepções de José Manuel Moran15 sobre
educação e tecnologias da imagem ao nosso redor, para visualizar o lócus da pesquisa e sua
ambiência, na qual “o olho nunca consegue captar toda a informação”. (MORAN,1999). Assim,
escolhe-se um nível que dê conta do essencial, do suficiente para dar um sentido ao caos, de
organizar a multiplicidade de sensações e dados.

Foca a atenção em alguns aspectos analógicos, nas figuras destacadas, nas que
se movem e com isso conseguimos acompanhar uma estória. Mas deixamos
de lado inúmeras informações visuais e sensoriais, que não são percebidas
conscientemente (MORAN, 1999).

Tínhamos, portanto, como um dos desafios, criar um microambiente dentro do universo
espetacularizante - como a #CPBA -, de forma que os estudantes usufruíssem daquele espaço,
com todas as possibilidades de aprendizagem no evento, e que, ao mesmo tempo, se
mantivessem conectados com a ação proposta (Hackathon).

Nesse sentido, era necessário aplicar uma metodologia que contribuísse para manter o foco dos
estudantes no Hackathon, fazer com que nosso espaço de criação não fosse analógico – pelo
olhar dos estudantes –, que fosse também figura destacada, no sentido das simbologias de
(MORAN,1999). Para tanto, apliquei o conjunto de práticas muito simples e que funcionam
positivamente, quais sejam:

15

Palestra proferida pelo Professor José Manuel Moran no evento " Programa TV Escola - Capacitação de
Gerentes", realizado pela COPEAD/SEED/MEC em Belo Horizonte e Fortaleza, no ano de 1999.
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⇨ Criação de sintonia de motivação no nosso microambiente, com ações e atitudes que
tenham fala e expressão corporal sempre motivadoras (meu olhar traz outros olhares).
Eu busquei me manter sempre presente e solícita, dialogando sobre os softwares,
produzindo coletivamente, estando presente o tempo todo, inclusive no almoço e no
lanche, para validar o processo de imersão coletiva.
⇨ Criação de acordos coletivos, explicitando claramente nossos acordos durante esse
período, com objetivos e metas (meu olhar e a conexão proativa com os outros olhares).
Assim eram definidos horários para produção, pontualidade, colaboração, decisões
coletivas.
⇨ Aplicação do Design Thinking - (nosso olhar de rx sobre tudo e todos). Ocorria nosso
ciclo de perguntas diárias, ampliando a aproximação entre todos, o que se tornou nosso
feedback e diagnóstico: como se sentiam? O que mais gostaram de fazer no dia anterior?
O que queriam fazer durante o dia? O que tinha sido produzido? O que faltava produzir?
Quais os aspectos positivos? Quais os aspectos negativos? O que estava precisando ser
melhorado? O que não estava bom e piorou? Algo estava incomodando?

4.2 OLHAR DETALHADO SOBRE OS INDICADORES

Percebem-se, nos depoimentos dos estudantes, os aspectos dos indicadores implicando na
prática de cada um deles. Por isso, no decorrer desta produção, anexei trechos das falas dos
participantes, para fundamentar o processo do percurso realizado.

Protagonismo - percepção de como os alunos agem: com ideias e iniciativas próprias,
assumindo a responsabilidade e compromisso com o coletivo, trazendo contribuições técnicas
e de funcionalidades para o produto, mostrando propostas de inovação que contribuam no fluxo
do produto.
“A experiência na Hackathon na Campus foi motivadora a gente teve o pensar
no que fazer como fazer e tinha um prazo era tudo organizado para a gente
programar fazer a parte lógica pensar. Isso motivou bastante a gente
continuar o projeto, e por isso que a gente está aqui até hoje, foi dessa forma
que tudo começou”. Depoimento (Estudante)
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A fala do participante deixa evidente que o projeto realmente foi planejado com a participação
coletiva, no entanto, é também fato que cada um deles desenvolveu sua autonomia dentro das
habilidades que lhes eram inerentes. Logo, os estudantes tinham não apenas a percepção do que
fazer, mas também uma ação atitudinal, o que ilustra o conceito da cultura maker. O uso da
expressão “a gente” explica essa postura pautada no coletivismo e na coautoria, uma vez que o
resultado é atribuído ao grupo e não apenas a um dos alunos envolvidos.

Protagonismo - percepção do olhar crítico sobre sua participação no projeto, possibilidade de
aderência às etapas do Design Thinking: imersão, ideação e prototipagem
“ (...)realmente eu consegui
Depoimento (Estudante)

evoluir

depois

desse

aplicativo”.

Os valores que permeiam o universo desses estudantes, muitas vezes, vêm atravessados por um
descrédito das suas próprias capacidades. No caso da criação do protótipo do aplicativo Escolas
Culturais, pode-se dizer que a evolução no processo revelou a potencialidade que existe nesses
sujeitos, quando estimulados por uma proposta de educação intermediada pela tecnologia e que,
portanto, desperte a sua curiosidade e o poder criativo. Nesse caso técnico operacional,
vislumbra-se um aperfeiçoamento, um crescimento no percurso de aprendizagem, que é
ratificado pelo depoimento.

Protagonismo - atitudes e comportamentos inesperados ou ainda não percebidos, como forma
de identificar aspectos sociais, técnico-operacionais e emocionais.
“(...) foi uma sensação incrível o aplicativo pronto depois de todo o processo
de criação e produção que passava a cada semana”. Depoimento (Estudante)

Observa-se um sentimento de missão cumprida, de realização que ocorreu dentro de um
processo de amadurecimento, revelando-se então a potencialidade existente em cada um dos
estudantes. Os valores ali expostos sempre estiveram com eles, e a oportunidade de estarem em
um evento dessa magnitude certamente despertou atitudes criativas que pulsavam. Há um
enriquecimento visível para o processo de aprendizagem desses alunos. Na medida em que o
estudante fala do aplicativo pronto, é a certeza de que ele experienciou as etapas de imersão,
ideação e prototipagem, que é a aderência ao design thinking.
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Colaboração - possibilidade de aderência a proposta de forma comprometida e colaborativa,
demonstração de adesão as ações de imersão, ideação e prototipagem:
“(...) a pesquisa em si foi feita com os estudantes, mas quando eu chegava em
casa treinava para pesquisar” ”Depoimento (Estudante).

Aqui é nítida a função educativa como aquela que ultrapassa a barreira tempo / espaço, na
medida em que o estudante não se limita ao momento do evento para ampliar conhecimentos e
desenvolver a criatividade. A prática era coletiva, mas espontaneamente o estudante tinha um
compromisso na sua individualidade, distante do grupo, constituindo-se em um ganho para o
resultado final. É essa a tônica do trabalho colaborativo, o de partilhar saberes, e contribuir com
o processo de construção coletiva.

Colaboração - apetência para atuar em ações colaborativas
”Todo mundo se ajudou cada um ajudou o outro no que sabia”
Depoimento (Estudante)

Mais uma vez está presente a importância do comprometimento e o valor da capacidade de se
ter iniciativa, empreendendo nas várias áreas do conhecimento, a exemplo do laboratório
rotacional. O protagonismo de cada um serve de aporte para o crescimento do outro, já que
existe uma conectividade, sem que haja necessariamente uma autoria. Daí o conceito de
coautoria bem aplicado nessa proposta, ou seja, não se pensou em uma competitividade entre
os estudantes, mas um compartilhamento de saberes com a finalidade maior de conceber um
protótipo de aplicativo.

Atitudinal - percepção das habilidades individuais dos alunos
“Fazer esse projeto com outros alunos foi muito bom, já que a gente mesmo
colocou a mão na massa”. Depoimento (Estudante)

Aderir ao que propõe a cultura maker é, para esse estudante, um desafio e um ganho ao mesmo
tempo, para o fortalecimento da autonomia. As interferências aconteciam apenas para realizar
ajustes, já que o intuito era potencializar as habilidades, considerando que o relevante não era
o resultado do protótipo em si, mas como processo, que envolvem o acreditar e o fazer.
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Protagonismo - possibilidade de aderência aos elementos da cultura “Faça você mesmo”, tais
como: ter atitudes proativas, protagonistas, criativas, inovadoras, empreendedoras, curiosas e
de autoria.
“Os professores da gente deram (sic) total apoio no que a gente precisou,
motivou a gente tirando o que não estava tão bom, dando muitas ideias e isso
ajudou bastante a continuar esse aplicativo”. Depoimento (Estudante).

Isso demonstra que a autonomia deve ser constantemente fortalecida com a presença do
docente, pois, quando o estudante percebe o seu interesse, há um estímulo para produzir na
coletividade. Verifica-se, pois, uma aprendizagem compartilhada, na medida em que os saberes
não se concentram no estudante ou no professor, mas estão em permanente conexão.

Colaboração - apetência para atuação em ações colaborativas, tais como: agir em equipe, fazer
parte do coletivo, ouvir sugestões e dar opiniões).
“A gente dialogou tudo no primeiro dia, as cores do aplicativo, também as
cores de cada linguagem artística, a gente se baseou no logo das escolas
culturais, é uma mãozinha que cada dedo é uma cor diferente, então a gente
quis trazer da logomarca das escolas culturais”. Depoimento (Estudante).

A fala acima evidencia a necessidade do diálogo em processos dessa natureza, sem o qual
haveria o risco de todo o trabalho ser particularizado, ou seja, cada um fazer ao seu modo. O
indicador atitudinal também está presente, quando percebemos o desejo em realizar a ação da
melhor maneira, entretanto, valorizando mais o processo do que o resultado. Considerando-se,
também, o curto tempo dispensado à criação do protótipo, a expectativa não era a de que os
estudantes atingissem o grau de habilidade das técnicas profissionais para o design, mas que
seguissem os princípios básicos, de modo a estimular futuros projetos individuais nas áreas
mais relacionadas com as novas tecnologias.

Atitudinal - atitudes que tenham surgido no percurso (analisando o quê, por quê, se afetou ou
não o processo e resultado).
“Não só os alunos, mas quem é de fora pode entrar no aplicativo, ver a
programação e se cadastrar. É uma forma que a tecnologia veio para ajudar
essa interação e levar informação ao jovem.” Depoimento (Estudante)

Ao final do processo, o estudante já encontra algumas respostas diante do que foi realizado no
espaço coletivo. Ele se dá conta de que a aprendizagem teve seu valor funcional, e que a
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concepção de um protótipo deve disseminar novos conhecimentos na sociedade. É uma atitude
pautada no amadurecimento frente ao desafio da maratona tecnológica que foi algo novo para
todos no grupo. Fazer parte desse cenário espetacularizante coloca, sem dúvida, o estudante
como protagonista, já que é ele também o objeto espetacularizado aos olhares dos outros.
Portanto, enquanto local de construção e de produção criativa, o Campus Party constitui-se
como suporte para novas investidas de aprendizagem.
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5. O OLHAR SOBRE OS DESDOBRAMENTOS
5.1 FUNDAMENTANDO O PERCURSO

Segundo Tavares (2009, p. 29), o desenvolvimento de uma pedagogia que trate seriamente a
mídia, os dispositivos audiovisuais e os eventos comunicativos como ferramenta de troca
cultural e de um projeto de sociabilidade intercultural, na questão da gestão de conteúdos nos
veículos, levanta um questionamento: se esses veículos asseguram uma visualização
culturalmente diversificada, democrática, afirmativa e sem qualquer tipo de discriminação da
programação.

A questão circulava na minha ideia da proposta do protótipo tecnológico que buscasse atender
à demanda específica, de facilitar o acesso às ações culturais de 85 Escolas Culturais da Rede
Pública, partindo da criação de uma solução que proporcionasse atender a essa demanda, por
meio da gestão do veículo virtual (software web). Levou-se em consideração a fácil
acessibilidade e a gratuidade, facilitando a interação das comunidades dos municípios, para ter
acesso e fazer parte da agenda, otimizando as ações culturais de cada cidade participante; além
de ser um projeto desenvolvido por alunos e professores da Rede Pública, fortalecendo o olhar
sobre o protagonismo para a comunidade escolar do estado da Bahia.

Era a oportunidade que aguardava há muito tempo: conseguir que grupos de alunos da Rede
Pública do Estado da Bahia pudessem vivenciar um evento de Tecnologias e Inovação como o
Campus Party, pela estrutura imersiva e de estímulo à criação de base tecnológica, no sentido
amplo de ação maker (que coaduna com as propostas de incentivo ao protagonismo juvenil, ao
estímulo de práticas de inovação tecnológica e ao fomento de instigar o uso de diferentes
ambientes que dialogam com processo educativo na contemporaneidade). Optei pela
Construção do APP (enquanto produto tecnológico), devido ao seu conceito de tecnologia
híbrida, por proporcionar o uso de vários recursos virtuais, como web, redes sociais, design,
programação, IOT, mapas virtuais, agendas virtuais etc. Seguindo a linha pedagógica do ensino
híbrido, se tornaria vasto campo de estudo de caso, para pretensões de resultados da pesquisa.

Com isso tive a possibilidade de articular com a equipe, garantindo a participação de alunos de
nível médio da Rede Pública do Estado da Bahia, através da proposta do Game Jam (consistia
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na criação do game centrado espaço físico do Pelourinho e sua relação identitária com samba
reggae). Esse formato de ação faz parte do conceito de educação imersiva, na qual os alunos
passam a ser também protagonistas, dentro do processo de interação, e a ter relação com as
demais mídias e tecnologias. Sob essa ótica, os alunos não ficariam somente como espectador,
e sim estariam na condição de campuseiro, participando de toda a programação do evento. Por
meio do Game Jam estariam participando de uma maratona, a partir da metodologia da cultura
Maker (a cultura do “faça você mesmo”), de modo a viabilizar e a estimular o processo do
protagonismo juvenil a partir da imersão, cooperação e criatividade.

Assim, na Secretaria de Educação do Estado da Bahia realizei a primeira etapa de divulgação e
seleção dos alunos, cujos critérios foram estabelecidos para participação da maratona: matrícula
efetiva no nível médio da rede pública do Estado da Bahia no ano de 2017, ter conhecimento
inicial de informática, design e programação, ter a liberação de participação assinada pelos pais
ou responsáveis (caso fosse menor de idade). Nesse perfil, em Salvador, estavam inseridos os
estudantes da Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT), da
Secretaria de Educação Estado da Bahia, responsável pelos cursos de educação
profissionalizante na área de Tecnologia, e os estudantes do Centro Juvenil de Ciência e Cultura
- (CJCC) Central. Em contato com o SUPROT, não houve adesão porque a turma que poderia
participar estava inscrita para a Feira de Robótica; no caso do CJCC - Central, a turma estava
iniciando a oficina de fábrica de aplicativos, e assim os alunos poderiam participar, pois não
haviam sido convidados para nenhuma ação de imersão na Campus Party-Salvador.
Entrei em contato com a Coordenação Geral do Centro Juvenil – Central em 5 de julho de 2017,
marquei reunião com a coordenação, gestão e professores, realizada em 8 de julho de 2017.
Estavam presentes Iuri Rubim (Coordenador dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura) e o
Educador Jaime Azevedo (professor de Games do Centro Juvenil-Salvador). Expliquei o
conceito do Game Jam e as suas várias possibilidades educativas: de protagonismo, de
autoestima, de ideação, de imersão e de prototipagem tecnológica, fundamentando que eles
poderiam ser estimulados no processo de criação e de vivência da cultura maker, ao participar
do #CP. Com a confirmação da participação, firmou-se a parceria, e em seguida encaminharamme a relação dos alunos que fariam parte dessa ação, para que eu pudesse resolver todas as
questões de inscrição e recebimento do passaporte de adesão.
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Na semana de efetivação do ingresso de acesso, foi divulgado como informe interno que o
Game Jam16 havia sido retirado da programação, devido às questões de logística do evento. Era
impensável não desenvolver uma ação de imersão com esses estudantes na #CP. Embora a
programação do evento possibilitasse o contato com diversas palestras, apresentações,
demonstrações e competições ligadas à tecnologia, a proposta de imersão na criação de um
aparato tecnológico e multimidiático iria propiciar aos estudantes o principal elemento desse
evento, que é, de fato, ocorrer o contato com vários estudantes e profissionais (brasileiros e
estrangeiros), de variados segmentos ligados à tecnologias de games, design, aplicativos, web
design, robótica, programação, prototipagem de software e hardware, entre outros.

Resolvi então desenvolver a proposta na linha do Hackathon, no formato de maratona para
criação do APP, porém 4 meses antes já havia dialogado na SEC a ideia de ser criado o APP
Escolas Culturais. Daí surgiu o momento de criar o protótipo ou o APK, a partir da criação do
design inicial e dos parâmetros que já havia desenvolvido. Então dialoguei com a CRIAF17
(Setor da SEC responsável pela #CP Salvador) e consegui manter a ação do Hackathon.
Marcamos o nosso ponto de encontro às 9 horas do dia 10 de agosto de 2017, na Arena Fonte
Nova (local de realização da Campus Party Salvador).

Ao encontrar os alunos, dirigimo-nos para a bancada de mesas e fizemos nosso primeiro
diálogo, direcionado à produção do APP. Utilizei a técnica de Design Thinking - DT18,
mostrando os elementos da ideação: o design e as métricas, a ideação e os modelos de
prototipagem do APP.

Dessa forma, consegui inserir as fases do Design Thinking na criação do APP, iniciado na #CP
com a continuidade no CJCC Central. Nessa linha de aplicação do DT em ações pedagógicas,
o processo dialoga com as relações de construção e produção, e assim as ações de imersão
ideação e prototipagem ocorreram a partir de estímulos ao processo criativo, participativo e de
protagonismo.

16

Game Jam - Refere-se a Maratona de Construção de Games, ação usada em eventos de Tecnologias e Games,
nesse formato a equipe tem prazo de 48 horas para criar protótipo ou Game em Fase Beta.
17
CRIAF - Coordenação de Relações Institucionais e Articulação Federativa - (Secretaria de Educação Estado da
Bahia).
18
DT = abreviatura de Design Thinking, palavras-chave: Imersão, Insight, Mapa mental: Prototipagem:
Pensamento integrativo, Pensamento Visual/ conceito: métodos e processos utilizados para identificar e abordar
problemas, com o qual se gera um pensamento criativo - ou seja, uma forma de pensar negócios com criatividade,
através de maneiras criativas e não convencionais.
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“Houve a forma de conhecer e trabalhar como designer também com a parte
lógica de programação e gente vai se ajudando mesmo as partes de cada um
tudo era dividido e íamos nos ajudando houve uma cooperação nesse projeto
da gente e na minha vida houve um amadurecimento, participar de uma ideia
como essa foi inédita na minha ida eu acho para todos nós que fazemos a
oficina de gamers e aplicativos mas não tínhamos participado de um projeto
como esse, de criar um aplicativo e ir ao fundo, criar tudo certinho, ter as
marcações corretas, espaços corretos seguindo uma ordem padronizada
para gente, foi uma experiência da nossa vida, abrindo portas para nossa
vida que muito importante para nossa experiência e nossa carreira.”
Depoimento (Estudante)

O primeiro ponto a observar é que estávamos num espaço fora do ambiente de sala de aula
(Campus Party - Bahia), mas a curiosidade e o empenho dos alunos foram aspectos
possibilitadores para que a ação apresentasse consistência e, além disso, extrapolasse a ideia
inicial do protótipo.

Assim, a prootipação de APP não foi finalizada na #CP, continuou no Centro Juvenil de Ciência
e Cultura - Salvador e por encontros via Hangouts, pelo desejo de alunos e professores em
finalizar o Hackathon com a criação do produto. Com isso outros alinhamentos foram inseridos:
cronograma, reestruturação do design e testes de APKs. Entretanto, o relato de todo esse
percurso não poderia ser detalhado neste material para qualificação, em virtude da densidade,
volume e indicadores, como corpo investigativo do objeto de pesquisa.
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Figura 01: Imagem da Tela Menu/ Mapa Cultural
Fonte: Autoria: Elicarlas Rosário (2018)

Ao lidar com a complexidade de mecanismos hipermidiáticos e imagéticos (aplicativos, games,
vídeos) que se apresentam em nosso cotidiano, o processo de interação e conectividade
desenvolve mecanismos de deslocamento do receptor. Nesse processo a estética, as ferramentas
tecnológicas aplicadas e o conteúdo criam possibilidades de interconexão sensorial (conexão
através dos sentidos, nesse caso imagética e sonora) com outros mecanismos de condução de
informações. Essa hibridação de meios virtuais (como o APP), que hoje estão acessíveis em
várias plataformas (a exemplo do Android e IOS), atende a outra demanda, a de criar soluções
para vários campos: social, saúde, educação, cultura, esporte e entretenimento.

Nesse campo representacional o vivido e o imaginado, através dos
mecanismos tecnológicos e virtuais como: ciberespaço, internet, softwares,
hardwares e as mídias comunicacionais. Se conectam ou se desconectam a
depender na mensagem e linguagem pretendida, assim a linguagem significa
a própria linguagibilidade* capturada e automatizada através dos media
(DRUMMOND, 2014, p. 11).
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Segundo Drummond (2014), os domínios do imaginário reprodutível contemporâneo vão além
da midiatização e impregnação de imagens (fotografia e cinema). Este, em sua completude,
destroça a quarta parede que nos possibilita o representacional. Nesse campo do
representacional, cabe discorrer sobre o processo da mídia, virtualização e das imagens sobre
os impactos das percepções humanas. É fundamental dialogar sobre os processos de construção
da mensagem pretendida, sem discorrer a questão do ético ou não ético, da relação com o
conceito do certo ou errado, o ponto de convergência se associa ao movimento transmidiático,
no qual as múltiplas linguagens (visuais, audiovisuais, imagéticas, virtuais e analógicas)
transitam na contemporaneidade.

5.2 O OLHAR SOBRE O PERCURSO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ATIVAS

O ponto de eixo da pesquisa está na viabilidade de perceber, através da construção de aplicativo
(software web), realizados com os alunos da rede pública, o papel do protagonismo juvenil no
processo desse formato de aprendizagem e como esse tipo de ação pode fortalecer as questões
de autoestima, na percepção de si e das possibilidades que podem ser desencadeadas, com a
criação do recurso tecnológico que tenha como requisito fomentar informações sobre arte e
cultura.

O Projeto Escolas Culturais consiste na ação do Governo do Estado, que está implementando
ações de protagonismo coletivo, na qual 85 Escolas Públicas em 85 municípios passem a se
tornar Pontos de Cultura, oferecendo agenda cultural para a comunidade escolar e do entorno.
Nesse sentido, o APP - Escolas Culturais, na sua lógica de criação, se torna um aplicativo que
ultrapassa o formato de divulgação da agenda cultural, como forma de acesso à programação
de cada Escola Cultural. Para além desse propósito, atinge outros objetivos: Mapeamento
Cultural de 85 cidades do Estado da Bahia; Canal de participação da comunidade para fazer
parte da Agenda Cultural; Incentivo da população ao acesso à cultura em diversas linguagens
artísticas e o Canal direto de comunicação com a população de 85 municípios.
A partir do segmento do Movimento Maker, baseado na cultura do “Faça você mesmo”, essa
oficina se propõe na formação do coletivo de alunos e professores, para criação do APP Escolas Culturais, estabelecendo diálogo sobre o processo de ensino híbrido e da criação de
tecnologias de impacto social e cultural. O ensino híbrido, ou blended learning, é uma das
maiores tendências da Educação do século 21, que promove uma mistura entre o ensino
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presencial e propostas de ensino on-line, ou seja, integrando a educação à tecnologia, que já
permeia tantos aspectos da vida do estudante.

Mas há um equívoco dos que pensam que basta colocar computadores na escola e deixar os
estudantes ali sem qualquer orientação. Como bem definiu a especialista Lilian Bacich (2015),
em um debate sobre o tema promovido pela Geekie, “o ensino híbrido é uma mistura
metodológica que impacta a ação do professor, em situações de ensino e a ação dos estudantes
em situações de aprendizagem.

5.3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO HACKATHON

A proposta adotou como estratégia metodológica a oferta da Oficina Formativa em Aplicativos
(WEB), na qual os alunos vivenciassem o processo de protagonismo juvenil na concepção,
criação e produção do protótipo de APP. Como estratégia de adesão, a ação formativa foi
incluída como atividade de Hackathon no Campus Party - Salvador (nesse caso a tarefa da
maratona seria o desenvolvimento do design do APP – Escolas Culturais) e com desdobramento
a continuidade da formação no Centro Juvenil – Central para a realização do protótipo.

Matos (2011), ao tratar das Tecnologias de Acesso, refere-se a um não lugar que, na mesma
velocidade com que a enxurrada de signos aparece, também desaparece das telas dos monitores,
metamorfoseando-se à velocidade dos cliques, permitindo, desse modo, o delineamento de
todas as variáveis, pois essas se transformam continuamente (MATOS, 2011, p. 17).
“Bem, eu achei bem interessante pelo conhecimento de programação que
nunca tinha visto antes não sabia que nem existia, também foi interessante
trabalhar em grupo com os colegas da oficina, colaborando, cada se
ajudando de certa forma, programando eu no designer, Davi, Delano, todo
mundo cada um numa área, cada um se dando foi uma oportunidade única
fazer um aplicativo que consiga informa as pessoas sobre os eventos que vai
ter na escola.” Depoimento (Estudante)

A proposta consiste na ação formativa em três momentos: Momento I - #CP, Momento II CJCC-Central e Momento III - Via Hangouts. Nessa estrutura ocorrem as etapas de Inscrição,
Imersão, Ideação e Prototipagem, que estão descritas no cronograma de execução (em anexo).
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5.4 O OLHAR CENTRADO NO RELATO
“A cultura do acesso, para aquela parte do mundo envolvida na
transformação da sociedade em rede proporciona uma constante sensação e
consciência de interconexão, encarada muitas vezes como concreta
realização de um protagonismo direto e alargado a todos os internautas. ” (A
insustentável leveza da web)

5.4.1 Locus: Campus Party – Bahia

No primeiro dia, marquei como ponto de encontro 8h na entrada principal da Campus PartyBahia (evento internacional que acontece em várias cidades do mundo, em 2017 foi realizada a
primeira edição em Salvador, na Arena Fonte Nova). Estava com Carlos Eduardo (Gerente de
Projetos da COAPE) e nos encontramos com os 8 estudantes do Centro Juvenil de Ciência e
Cultura-Salvador (escola da Rede Pública do Estado da Bahia localizada na Cidade de Salvador,
que oferece curso e oficinas nas áreas de ciência, cultura e tecnologia. Marquei na parte interna
do evento com Jaime Azevedo (educador do Centro Juvenil e Ciência e Cultura – Central).

Subimos a lateral direita da Arena (acesso norte), local destinado ao ingresso de campuseiro
(modalidade de ingresso que permite acesso a todos os eventos e permite se hospedar no espaço
em barraca de camping). Todos fizeram cadastro pessoal e dos equipamentos, em seguida
fizemos tour para conhecer o local e escolher nossa estação de trabalho (local destinado para
desenvolver as ações composta por uma mesa 4x4, com 25 filtros pontos de energia e 8 cabos
de internet ethernet). Na Campus Party não é liberada a internet wifi, considerando-se o risco
de ocorrer interferências na rede. A distância de cada mesa de estação de trabalho era de 2
metros, e isso facilitava contato constante entre todos os participantes, algumas estações eram
reservadas, mas a maioria era destinada para uso comum.

Escolhi estrategicamente a estação de trabalho ao lado da Rede Anísio (Núcleo do Instituto
Anísio Teixeira que oferta cursos e oficinas para alunos e professores nas áreas de Audiovisual
e Mídias Digitais), para que os estudantes tivessem também conexão com adolescentes de
mesma faixa etária. Nas outras estações estavam designers e programadores de games (essa
interação favoreceu para a mudança do software de design, porque o estudante Dário viu um
dos participantes usando o software (Adobe XD design), conversou com ele e chegou à nossa
estação de trabalho animado com as possibilidades de usabilidade. Prontamente perguntei se
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queria experimentar, então fizemos imersão e realmente favoreceu muito para a criação da
prototipagem do aplicativo.

Esse espaço pode ser definido como de múltiplos saberes, no qual as novas tecnologias eram o
centro das atenções. Tudo isso foi amplamente compartilhado pelos participantes, culminando
em um espetáculo de informações advindas do mundo virtual e constantemente alternada com
o mundo real. Aliado ao prazer de estar vivenciando aquele momento, estava o desejo de
aprendizagem e descobertas por parte dos estudantes. Vê-se, pois, um ganho substancial no
cumprimento da função educativa, nesse deslocamento de espaços e de ideias, constituindo-se
em um território de práticas e de métodos inseridas em um cenário espetacularizante.

Definido o espaço da estação de trabalho, enviei mensagem para o grupo no WhatsApp (criado
para essa finalidade), informei onde estava a localização, mas sugeri que usassem o tempo da
manhã para assistir aos eventos, conectar com outros campuseiros, pois justamente esse tempo
era importante para que eles pudessem perceber a dimensão do universo da tecnologia
contemporânea que estava sendo apresentada no evento. Ver jovens e adultos produzindo novas
tecnologias era um momento único para esses estudantes de 15 e 16 anos (além de estarem
acampados na Campus Party - Bahia, como uma experiência nova em suas vidas). Tudo naquele
evento representava momento inédito para eles, ficando evidente que o objetivo era o
Hackathon, mas eu precisava ter a motivação necessária para que eles se sentissem
protagonistas, autônomos e criativos, estimular ambiente propício para que fluísse o diálogo e
a colaboração no decorrer da ação.

Nesse período, em que os estudantes estavam circulando no evento, organizei os equipamentos
que levei (foram 02 notebooks Microsoft e 01 Chromebook), dois estudantes também levaram
seus notebooks, testei os acessos e velocidade da internet, enquanto Carlos Eduardo adquiriu
os tickets de lanches e almoços do evento para todos os participantes.

A primeira reunião aconteceu após o almoço, às 14 horas, antes de iniciar o Hackathon - Criação
APP Escolas Culturais. Apliquei a dinâmica de apresentação coletiva (informaram nome, idade,
conhecimento nas áreas de design, pesquisa e programação, criando ambiente bem próximo e
de diálogo acessível).
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“A experiência na Hackathon na Campus foi motivadora a gente teve o
pensar no que fazer como fazer e tinha um prazo era tudo organizado para
a gente programar fazer a parte lógica pensar, isso motivou bastante a gente
continuar o projeto, e por isso que a gente está aqui até hoje, foi dessa forma
que tudo começou.” Depoimento (Estudante)

Com todos os presentes fiz a apresentação do Hackathon, criação do protótipo do Aplicativo Escolas Culturais. Contudo, descrevi também o conceito do Hackathon como desafio de
Maratona Tecnológica que tem como objetivo desenvolver o protótipo ou o produto em um
tempo predefinido. Após a explicação, informei os critérios dessa ação. O desafio consistiu em
desenvolver a prototipagem do Aplicativo Escolas Culturais, partindo da pesquisa e análise das
seguintes questões:

1- O que é o projeto Escolas Culturais? Por que foi criado? Como? Para quem? Quais
locais?
2- Como criar o aplicativo que pudesse contribuir para que a comunidade escolar e a
sociedade tivessem informações sobre a agenda e também funcionasse como fluxo de
informações entre usuário e cada Escola Cultural?
3- Quais recursos o aplicativo poderia ter?
4- Quais informações seriam relevantes para compor os requisitos funcionais e não
funcionais do aplicativo?
5- Quais recursos poderiam contribuir para que o usuário tivesse a localização e que tivesse
um canal de comunicação entre o usuário e o projeto?
6- Como criar o design do aplicativo associado ao logo das Escolas Culturais?
7- Como contemplar as áreas de audiovisual, música, dança e artes literárias como um
requisito prioritário da oferta na agenda cultural nas escolas?
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Figura 02: Imagem da reunião dos participantes sobre a proposta do Hackathon.
Lócus Campus Party.
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

Nesse momento fizemos um processo de ideação com todas as informações vindas de todos os
participantes, ou seja, tentando contemplar as ideias de todos os presentes. Usamos, para tanto,
os critérios de funcionalidade, viabilidade, usabilidade e fluxo de informações como aspectos
relevantes para composição da criação do aplicativo.

Ao final da tarde, dialogamos sobre as propostas de metas e cronogramas. Nesse sentido, a meta
seria desenvolver o protótipo ou o APK (protótipo do aplicativo em formato do arquivo aberto
via drive, que é possível fazer testes de funcionalidade) do aplicativo até o término da Campus
Party -Bahia de 11 até 12 de agosto de 2017, com o cronograma de 8h / dia. A cada início do
turno, era realizada reunião para ver o que estava faltando dentro das áreas de pesquisa, design
e programação.

Ainda sobre as metas acordadas, estabeleci que, ao final de três dias, o protótipo do aplicativo
teria que apresentar os requisitos:

● Conter, no mínimo cinco telas;
● Conter os requisitos funcionais e não funcionais; (requisitos funcionais definem o que
o sistema fará, requisitos não funcionais definem como o sistema fará, a partir do
princípio das necessidades que não podem ser atendidas através de funcionalidades).
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Quadro 1: Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Protótipo do Aplicativo

REQUISITOS FUNCIONAIS


O

aplicativo

funciona

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
em

 Tempo de resposta (cada consulta ou

dispositivos móveis (smartphones e

interação

tablets).

velocidade da rede de internet)

associado

a



Sistema compatível com ANDROID



Adaptado para tela Touch Screen.



O aplicativo funciona através de rede



Interface intuitiva

de dados móvel ou wi-fi.



Histórico de eventos (o usuário tem







está

A facilidade de uso pode ser medida
pelo número de janelas.

acesso ao histórico de eventos).

O usuário pode indicar informações e
participar da Agenda Cultural da



Layout focado no público-alvo.

Escola.



Padrões de interação conhecidos

O usuário pode indicar comentários

pelos usuários.

no APP.


O uso da regra dos 3 cliques

Fonte: Elicarlas Rosário (2017)

● Deveriam apresentar consistência no fluxo de informações e facilidade de acesso no uso
das telas e recursos.
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Figura 03: Imagem dos estudantes do início do processo de imersão / levantamento
de ideias do design do protótipo APP - Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

Figura 04: Imagem dos participantes que representa o processo de imersão
e diálogo sobre o design do protótipo do APP / Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
Ao final, no último dia, as metas foram superadas. Conseguimos desenvolver um APK com as
cinco telas predeterminadas na meta e dentro dos critérios estabelecidos. Ao perceber a
empolgação dos estudantes, sugeri que houvesse a continuidade em decorrência de o produto
apresentar resultado, que superou as expectativas. Ou seja, o protótipo poderia, de fato, se tornar
um aplicativo viável para ser disponibilizado ao público em geral.
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● Neste primeiro lócus da pesquisa, realizei as etapas do Design Thinking de imersão
(quando os estudantes fizeram uma pesquisa e dialogaram com as questões do desafio).
● Na outra etapa, a de ideação, quando ocorreu a construção coletiva de quais
procedimentos, técnicas de software seriam utilizados:
● No design: Adobe XD, para o desenho de todas as telas e organização do fluxo das telas
e dos recursos que seriam anexadas as mesmas, como.
1- Google Mapas
2- Página de recado
3- Contato do usuário

● Na área de programação, a escolha do software foi o thunkable (toda a sua estrutura,
segue a linha de uso de blocos lógicos, que indica cada ação e recurso a ser usado no
aplicativo). Esse formato de software tem a possibilidade de fazer vários testes através
de QR CODE (QR Code é código de barras em 2D, constituído de uma série de
caracteres decodificados em uma imagem quadrada, dispondo de uma alta capacidade
para armazenar dados), ou seja, cada tela desenvolvida no design era criada no
thunkable e fazíamos o teste de APK (com a visualização através do QR Code) para
verificar a funcionalidade, usabilidade, design e a aplicabilidade.

Figura 05: Imagem dos participantes que representa o processo de construção
Coletiva / Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
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Ainda neste lócus da Campus Party, foram desenvolvidas seguintes telas:

1. Principal: com o logo das ESCOLAS CULTURAIS (optei por colocar na parte
superior as secretarias do estado da Bahia, que fazem parte do projeto e os logos
do Educar para Transformar e do Governo do estado da Bahia).
2. FEED DE NOTÍCIAS (tela que traz pequenos informes dos lançamentos das
Escolas Culturais:
▪

Notícias dos eventos

▪

Lançamentos das Escolas Culturais

▪

Depoimentos de alunos, professores e comunidade

▪

Informes sobre formações

● Neste Feed de notícias do primeiro protótipo incluí o lançamento da Escola Cultural de
Itabuna / Bahia e informes das quatro áreas culturais determinadas pelo projeto.
1. Artes literárias
2. Audiovisual
3. Música
4. Dança
● Tela MENU:

Esta tela é a que direciono para as demais telas do aplicativo. Vários diálogos ocorreram, em
decorrência da paleta de cores, por ter que ser seguido o padrão das Escolas Culturais e o
software thunkable não apresentar tantas possibilidades de ajuste de cor. Sendo assim, usamos
o azul marinho, como a cor principal de todo o aplicativo e, para cada item do MENU, ficou
assim determinado:
1. Amarelo:
▪

ESCOLAS CULTURAIS – indicando a localização de cada escola via
Google Maps

2. Laranja:
▪

AGENDA CULTURAL – com cronograma de eventos de cada escola

3. Vermelho:
▪

LINGUAGENS ARTÍSTICAS – apesar de não concordar com este
termo para se referir às artes, como foi aplicado no projeto inicial, não
pude fazer alterações.

4. Azul:
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▪

MAPA CULTURAL – é visualizado através dos ícones das áreas
artísticas indicado em cada Escola Cultural pelo Google Maps. O usuário
passa a ter informações cronograma de eventos de cada escola

5. Verde:
▪

PARTICIPE: canal de comunicação do usuário com a Escola Cultural,
ou seja, o usuário pode cadastrar-se e a partir daí enviar mensagens para
a escola indicando ou sugerindo atividades como: informar que está
tendo algum evento cultural na sua comunidade e que deseja utilizar o
espaço da escola para exibição. Pode também fazer críticas, sugestões,
por ser um canal ativo de comunicação entre a escola e a comunidade e
vice-versa.

Figura 06: Imagem dos estudantes que representa o processo de pesquisa /
Locus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

Figura 07: Imagem dos estudantes que representa processo de imersão /
Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
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Alguns aspectos operacionais precisavam de mais tempo para que pudessem ser desenvolvidos
no APK, com o intuito de dar mais consistência ao produto, como:

● Criação de telas para o fluxo do MENU, como: Acesso ao MAPA CULTURAL e
AGENDA CULTURAL com acesso a total mobilidade dos recursos do Google Maps
● Criação com o design mais elaborado dos ícones do MAPA CULTURAL
● As subtelas da tela LINGUAGEM ARTÍSTICA, ou melhor a subtela de cada linguagem
artística com texto e imagem
● A tela PARTICIPE com a inclusão da solicitação de mais dados do usuário
● O ícone COMENTÁRIO com pelo menos 150 caracteres
● Incluir a tela SAIR
● Incluir o ícone com acesso a tela do EXPEDIENTE indicando os autores e parceiros dos
aplicativos.
● Melhoria do fluxo da SETA DE RETORNO
● Melhoria do design da paleta de cores

Figura 08: Imagem do estudante que representa o estudante no
processo de prototipação do design do APP / Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
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Figura 09: Imagem que representa o processo de prototipação do
design do APP / Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

O planejamento do Hackathon havia sido cumprido. Porém, lidar com as tecnologias acaba
favorecendo a uma série de desdobramentos com uma série de melhorias do produto, – ajustes
nas telas, alinhamento da programação no thunkable e correções das imagens na tela das
linguagens – o que é normal nesse universo. Mas, era preciso desenvolver esses ajustes em outro
espaço e isso me permitiu ver que, de alguma forma, eu estava aplicando a linha do ensino
híbrido: lidar com diferentes espaços de aprendizagens. Era o momento de eu poder também ver
e ter outras experiências. Sendo assim, este formato foi um momento de aprendizagem mútua e
coletiva, pautado em um diálogo que considero necessário para o resultado de um trabalho em
equipe. Vários olhares se detinham sobre o resultado e ali se realizavam análises distintas. Os
saberes se confluíram, na medida em que houve um aproveitamento das habilidades individuais,
agora compartilhadas.

Anteriormente, havia pensado que poderia aplicar outra modalidade do ensino híbrido, que é a
aprendizagem presencial e on-line. Todavia, não tendo tempo para que fizéssemos online e tendo
a receptividade positiva dos estudantes com a possibilidade de continuarmos após a Campus
Party, vi que era o momento de poder articular em dois espaços: Centro Juvenil de Ciência e
Cultura – Salvador (local onde os estudantes já participam das oficinas de robótica e games) e
via Hangouts (software web da Google para reuniões e conferências online).
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Figura 10: Imagem que representa o estudante no processo de imersão
da prototipação do APP / Locus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

No dia 12 de agosto – último dia da Campus Party, testamos o APK das telas. Inegavelmente,
o desafio havia sido concluído, porém meu desejo de dar continuidade e tornar o aplicativo
viável e funcional se tornou o objetivo coletivo. Durante todo o processo, os alunos, frente ao
ineditismo, foram desafiados com esta possibilidade de ter continuidade no processo. Assim,
tentei articular com a Secretaria da Educação a viabilidade de ter o apoio do seu banco de dados
e, posteriormente, disponibilizar para a comunidade, em geral, para que todos possam acessar
e utilizar o aplicativo no seu cotidiano.

Essa resposta, eu teria, em poucas semanas, mas independentemente de ter ou não a parceria da
SEC, toda a meta e objetivo de aplicar essa metodologia e ver a motivação dos estudantes
durante todo a Campus Party foi algo extremamente positivo. Isso porque se tratava de um
grupo de estudantes de Ensino Médio os quais se encontravam em um ambiente
espetacularizante, mas nem por isso perderam o foco no objetivo principal, que era o de
participar da maratona Hackathon. Além da novidade, de estarem ali usufruindo de tecnologias
inovadoras, havia um compromisso com a proposta. Alguns alunos levavam seus equipamentos
para o local e se mantinham envolvidos. Posso dizer, portanto que foram superadas não somente
as expectativas das metas operacionais, mas também pude perceber o comprometimento desses
estudantes.
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Figura 11: Imagem que representa os participantes no processo de diálogo
e acompanhamento / Lócus Campus Party
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

5.4.2 Locus: Centro Juvenil de Ciência e Cultura – Central

Lévy (2017) afirma que a comunicação se estabelece nas transformações constantes em que
emergem as particularidades das interpretações, bem como nas mudanças ambientais:

O diagrama de fluxos de informação é apenas a imagem congelada de uma
configuração de comunicação em determinado instante, sendo geralmente
uma interpretação particular desta configuração, um “lance” no jogo da
comunicação. Ora a situação deriva perpetuamente sob o efeito das mudanças
do ambiente e de um processo ininterrupto de interpretação coletivo das
mudanças em questão. Identidade, composição e objetivos das organizações
são portanto periodicamente redefinidos, que implica numa revisão dos
captadores e das informações pertinentes que eles devem recolher, assim
como dos mecanismos de regulagem que orientam as diferentes partes da
organização rumo a seus objetivos. É nessa metamorfose paralela da
organização e de seu ambiente que se baseia o poder instituinte da
comunicação. (LÉVY, 2017 - As Tecnologias da Inteligência p. 22-23).

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura - CJCC - Central, localizado na Av. Joana Angélica Nazaré, Pavilhão Dalva Matos, Colégio Central da Bahia foi a sede do segundo lócus da
pesquisa. O período em que permanecemos neste espaço compreendeu os dias 14, 17, 18, 21,
23, 24, 25, 28 e 29 de agosto de 2017, com uma carga horária de 4h por dia, perfazendo um
total de 45h.

O local acima citado foi extremamente diferente do Campus Party. Tivemos diversas
dificuldades em desenvolver as ações e metas pretendidas, como:
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● Tempo: Só foi permitido o período de 45h com uma média de até 4h por dia, diferente
da Campus Party que, em três dias, conseguimos um tempo de 24h. Alguns estudantes
não conseguiam chegar ao local no tempo programado, pois estavam se deslocando de
outra unidade escolar; outros realizavam cursos em horário concomitante. Tais entraves
foram dificultadores nessa fase do trabalho.

Figura 12: Imagem que representa o estudante no processo de prototipação do
design do APP / Lócus CJCC-Central
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
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Figura 13: Imagem que representa os estudantes no processo de prototipação
do design do APP / Lócus CJCC-Central
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

● Concentração: o nível de concentração dos alunos era baixo, em decorrência de chegar
ao CJCC após a aula no turno oposto. Alguns apresentavam cansaço e também tinham
que realizar atividades pedagógicas do ano letivo.
● Frequência: os estudantes estavam presentes com uma rotatividade diferente, ou seja,
alguns participavam durante duas vezes na semana e outros três vezes, em decorrências
das avaliações na escola regular. Somente 2 estudantes permaneceram com a frequência
regular. Felizmente, nos três últimos encontros, todos estiveram presentes.
● Interação: O clima de interação que ocorreu no Campus Party favoreceu para que,
mesmo com tantas adversidades neste espaço, os estudantes permanecessem envolvidos
no processo de criação e de autoria.
● Interesse: Apesar da irregularidade da frequência dos estudantes, todos estavam
motivados para participar e continuavam indo e procurando se inteirar de todo o
processo em seus novos passos.
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Figura 26: Imagem que representa os estudantes no processo de
prototipação do APP / Lócus CJCC-Central
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

● Expectativa: minha motivação foi ampliada e intensificada a cada dia, mesmo diante de
tantos entraves, o que se deu, principalmente, pelas expectativas dos estudantes que
demostravam empolgação com o produto, porque estavam contribuindo e estimulando
o acesso da comunidade aos eventos culturais e também vivenciando a experiência de
desenvolver um aplicativo para um projeto que divulga e conecta a cultura aos 85
municípios do estado da Bahia. Vale ressaltar que as dificuldades foram superadas, em
parte, devido ao trabalho consistente e comprometido, realizado no Campus Party. Isso
foi perceptível por parte dos alunos, de modo a concordarem que a alternativa seria a
utilização do Hangouts para a finalização do processo.

● Comunicação: Desde o nosso primeiro contato, no Campus Party, que criamos um
grupo no WhatsApp. Assim sendo, a comunicação sempre era mantida e atualizada. A
cada final ou necessidade todos os participantes sabiam como iria ser o cronograma do
dia seguinte.
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Figura 14: Imagem que representa o estudante na prototipação no software
de programação (thunkable) para construção do APK / Lócus CJCC-Central
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

● Metodologia: Nesse período continuei aplicando a metodologia do Design Thinking,
com enfoque nas etapas de imersão e prototipagem (a cada alteração eram realizados os
testes de APK). Cada encontro era iniciado com o nosso diálogo geral, a diferença era
que estávamos com a equipe reduzida, e isso criava em mim uma preocupação: antes
havia uma leveza e no outro momento fatores externos interferiam no andamento das
metas. Sendo assim resolvi complementar o ensino híbrido com o modelo de Rotação
Individual (nesse modelo, os estudantes rotacionam através das estações ou áreas em
horários ou dias individuais, dando também a flexibilidade de rotacionarem apenas nas
atividades programadas para a execução da demanda. Assim, a cada final de dia, era
realizado o cronograma do próximo encontro.

Este novo formato foi incluído na metodologia a partir do nosso terceiro encontro, conforme
quadro a seguir.
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Quadro 2: Cronograma das Atividades no CJCC

CRONOGRAMA OCORRIDO NO CJCC
DIA

AÇÃO

SITUAÇÃO

Realinhamento dos textos do FEED DE NOTÍCIAS
21/08

Correções da tela do MAPA CULTURAL

concluída

Início do realinhamento da tela PARTICIPE
Finalização da tela PARTICIPE
Criação da tela EXPEDIENTE
23/08

Testes de paleta de cores

concluída

Inclusão de informações atualizadas dos lançamentos
das Escolas Culturais
Teste no fluxo do Google Maps das telas
Organização dos logos
24/08

Alteração das fotos no FEED DE NOTÍCIAS

concluída

Início da criação das telas de cada área cultural com
imagem e texto
25/08

Testes e ajustes nas telas de cada área cultural
Criação da tela CINE E VÍDEO
Finalização e teste da tela CINE E VÍDEO

28/08

concluída

concluída

Conclusão da tela EXPEDIENTE
Inserção da faixa de logo em todas as telas
Teste e ajustes de todas as telas

29/08

Teste e ajuste de todas as telas
Criação da tela SAIR

concluída

Fonte: Autoria; Elicarlas Rosário (2017)

● Finalizadas as ações no dia 29 de agosto de 2017, não consegui a prorrogação da U.E.,
para dar continuidade à etapa de testes Beta do APK (os testes finais do protótipo).
Sendo assim, como já havia sinalizado com os estudantes foram realizadas quatro
videoconferências via Hangouts.
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Figura 15: Imagem que representa o diálogo dos estudantes sobre
realinhamento da prototipação do design com o software de programação
(thunkable) para construção do APK Lócus CJCC-Central
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

Figura 16: Imagem que representa o diálogo dos participantes sobre o
realinhamento da prototipação do design com o software de programação
(thunkable) para construção do APK lócus CJCC-Central
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
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Figura 17: Imagens que representam teste beta do protótipo do APP
(uso do software thunkable)
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

5.4.3 Locus: Hangouts

Fizemos Hangouts nos dias 04, 05, 11 e 12 de setembro de 2017. Nesse período, alguns ajustes
tiveram que ser realinhados na tela MAPA CULTURAL. Isso ocorreu em virtude de a tela
necessitar de uma quantidade maior de informações e imagens.
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Em todos esses dias fizemos os testes finais em cada tela, revendo, testando e avaliando, tanto
a parte de design quanto a parte de programação. Tudo teria que ser feito com muita rapidez,
porque os estudantes só poderiam estar conectados das 18h às 19h. Por isso contava com a
participação de somente dois alunos (os que dispunham de internet em casa).
“Eu achei que houve uma grande mudança nas pessoas que participaram no
aplicativo do desenvolvimento do aplicativo e por todo o conhecimento que
a gente adquiriu das ferramentas, que a gente não dominava cm tanta
facilidade, hoje agente com certeza aprendeu o suficiente para fazer outros
aplicativos, se a gente chegar na nossa oficina por exemplo, a gente com
certeza, com o nosso conhecimento que estamos adquirindo desde período
de agosto, conseguimos fazer outros aplicativos.” Depoimento (Estudante)

Um mês após, consegui agendar uma visita no CJCC – Central com esses estudantes e todos
fizemos o Teste Beta, deixando-nos com o sentimento de dever cumprido. Nesse dia, eles
ficaram sabendo que todo o processo do aplicativo já estava no Setor de Programação da
Secretaria de Educação - SEC/Ba (CGOTIC) com as primeiras reuniões agendadas para que
houvesse a transferência do formato do APK criado por todos para um software web com o
banco de dados e com a robustez necessária para ser disponibilizado ao público.
“A gente dialogou tudo no primeiro dia, as cores do aplicativo, também as
cores de cada linguagem artística, agente se baseou no logo das escolas
culturais, é uma mãozinha que cada dedo é uma cor diferente, então agente
quis trazer da logomarca das escolas culturais, para trazer a identidade do
aplicativo né, agente criou calendário para agenda cultural, agente colocou
uma maneira de poder entrar em contato, seja no mapa para a pessoa
localizar a escola, realmente eu consegui evoluir depois desse aplicativo.”
Depoimento (Estudante)

Essas mudanças decorreram por conta de o thunkable ser um software que não iria comportar
as informações necessárias e ser um software mais simples. Sendo assim, a SEC disponibilizou
um grupo de programadores para atender a essa demanda e, obviamente, serão mantidos todos
os requisitos funcionais e não funcionais, características de telas, design de telas, telas
desenvolvidas e do aplicativo, ou seja, será preservada toda a identidade do processo de criação
realizado no Hackathon, com previsão da liberação no Playstore em dezembro de 2018.
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Figura 18: Print screen da tela do Hangouts que representa a continuidade do Diálogo
com o estudante sobre a produção do teste beta / Produção via Hangouts

Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

Figura 19: Print screen da tela do Hangouts que representa a continuidade do diálogo com
os estudantes sobre o teste beta / Produção via Hangouts
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

.
5.5 OLHAR SOBRE O PERCURSO

Descrevo aqui a trajetória no período de desenvolvimento do projeto de Mestrado, que começa
com a execução de dois outros projetos que estavam em pauta para serem realizados e que me
demandaram mais de um ano e meio de trabalho. Ambos seriam realizados no Centro Juvenil
de Ciência e Cultura – Salvador: o primeiro, devido à descontinuidade da Oficina Gab Lab nos
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ciclos posteriores a minha transferência da gestão para a SEC/BA, e o segundo, em decorrência
da falta de estrutura física, de equipamentos para execução e de apoio (já que teríamos vários
riscos na adesão, realização e desenvolvimento do produto). Tais circunstâncias atrasaram o
fluxo do trabalho e me permitiram reflexões e percepções para a mudança do objeto de pesquisa,
cujo percurso é narrado neste relatório.

Devido aos acontecimentos, precisava resolver a delimitação do campo de execução, que surgiu
pela oportunidade de convite que recebi para conduzir ação de Game Jam, como representante
da Secretaria de Educação, em conjunto com representantes das Secretarias de Ciência e
Tecnologia e Secretaria de Cultura, no Evento Campus Party Bahia, que ocorreu de 09 a 12 de
agosto de 2017, na Arena Fonte Nova.

Inicialmente, não era cogitada a Campus Party Bahia como o lócus da pesquisa, mesmo porque
o projeto proposto e em desenvolvimento não poderia ser realizado nesse tipo de ambiente.
Mas, desde janeiro de 2017 já havia apresentado projeto na Secretaria de Educação, visando à
construção do APP - Escolas Culturais com a participação de alunos, sendo que essa ação já
estava planejada dentro de minha proposta de atuação profissional.

Retornando à ação da #CPBA, em maio de 2017, segui o processo de inscrição dos alunos da
Rede Pública de Nível Médio para participarem da Maratona de Games (Game Jam) e abri a
inscrição para alunos dos Cursos de Educação Profissionalizante e de Tecnologias. Contudo, o
Centro Juvenil de Ciência e Cultura - Central demonstrou interesse pela proposta e efetivou a
inscrição dos alunos. Foram liberados 40 passaportes com barraca para a equipe, porém, no
decorrer do evento somente 8 participaram da ação, os demais foram relocados para outras
atividades da #CPBA. A fim de não criar desconforto, optei por não criar restrições a essa
mudança repentina e então redesenhei a ação para o novo quantitativo de participantes.

Com o cancelamento da Game Jam, implementei o Hackathon, assim permanecia a maratona,
a mudança estaria no processo e no produto, logo não iria interferir nas expectativas dos alunos
e não teríamos mudanças de equipamentos. Porém, estava ciente do curto tempo de execução
(deveria ser de 24h, mas ocorreu em 16h, pois sempre algum estudante era chamado para outra
ação ou problemas de liberação de equipamentos) e naquele momento a expectativa mínima
viável era o Design do APP ou Protótipo do Design.
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No decorrer dessa etapa na #CPBA, o desenvolvimento e a motivação dos alunos superaram as
expectativas. Ou seja, inicialmente esperava-se que fosse realizado o protótipo no software de
design com caráter de apresentação visual. Entretanto, se construiu o protótipo dentro do
software de design em um software de programação, sendo então desenvolvido o APK, que é
o formato compactado do aplicativo. Ocorreu a continuidade da ação no Centro Juvenil de
Ciência e Cultura – Salvador e, por fim, realizamos o terceiro momento (finalização) via
Hangouts, cujo percurso desses três lócus da pesquisa é descrito neste Relatório. Esse panorama
será apresentado nas etapas de execução, mas outro ponto de diálogo se apresenta nesse
contexto, como efeito significativo para o debate sobre espaços escolares de aprendizagem, que
vivenciamos nessa pesquisa, já que o processo ocorreu em três espaços diferenciados. São eles:
evento tecnológico, unidade escolar e rede social.

Denomino de Grupo de Desenvolvedores Criativos (GDC) os participantes da produção do APP
- Agenda Escolas Culturais, composto pelos seguintes membros da Secretaria: Carla
Almeida/SEC, Jaime Azevedo CJCC - Central, Duda Santos / SEC e pelos estudantes.
Imprescindível, destacar o comprometimento desses estudantes, no desenvolvimento das etapas
de execução e finalização do produto em APK.

O que objetivei com essa ação foi o desenvolvimento de um produto tecnológico com
estudantes, que permitisse propor o diálogo sobre o protagonismo juvenil, a partir do contexto
que pudesse possibilitar uma discussão acerca da aprendizagem colaborativa e conectada, que
demonstrasse a viabilidade de aplicar formatos e desafios de aprendizagem, que fosse um
estímulo à ação dos jovens estudantes, ao sentimento de iniciativa, à dinâmica de atuar em
coletividade, enfim, ao sentido de criatividade e participação colaborativa. Ademais, o intuito
era identificar, nessa proposta, a noção de espetáculo, ou seja, um universo de possibilidades
tecnológicas, do qual faziam parte estudantes da escola pública, estava ali, ao alcance deles e,
ao mesmo, eles eram alvo de apreciação alheia.
O espaço do novo nomadismo não é o território geográfico – nem o das
instituições nem o dos Estados –, mas um espaço invisível de conhecimentos,
saberes, potências de pensamento em que brotam e se transformam qualidades
do ser, maneiras de constituir sociedade. (...), mas o espaço qualitativo,
dinâmico, vivo da humanidade em vias de se auto inventar, produzindo seu
mundo virtual, comunicacional, das relações, que configura o novo ambiente
das aprendizagens. (...). Essa gigantesca onda informacional e de conexões
abriu o diálogo para a coexistência do espaço da Cibercultura (LÉVY, 2011).
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Independentemente do produto final ou protótipo tecnológico, os aspectos ligados ao
comprometimento, participação, imersão no percurso de criação se tornam fatores do processo
de aprendizagem conectada e colaborativa, e, como diz Trigo,

É mesmo espetacular, na medida da comparação com a vivência rotineira e
monótona de sala de aula, de forma que qualquer aspecto inserido (que possa
contribuir no percurso de criação) se torna contributivo, a partir de uma
experiência única de assunção de si, num ambiente em que todos assistem a
todos e a si mesmos numa atitude diferente, com atividades diferentes e
instigantes. Surpreender-se consigo mesmo e nesse contexto se
reinventar”.19

Nesse sentido, as fases do teste beta (momento de testes de funcionalidade do produto ou
protótipo) consistem em: percepção coletiva de pontos fortes e pontos de melhoria, de ajustes
teóricos e práticos, de diagnóstico do processo geral, de balanço geral da produção e de
fortalecimentos das etapas finais. Esse é o ápice do processo, no qual os estudantes vivenciaram
uma trajetória de êxitos, sendo aos poucos construído um sentimento de missão cumprida.
Estando em 3 (três) locais diferentes e em momentos distintos, os estudantes empreenderam as
suas competências e habilidades para finalizar o protótipo, que em dezembro de 2018 estará
disponibilizado à comunidade. A Secretaria de Educação considerou o aplicativo um produto
consistente para dar visibilidade às Escolas Culturais e também servir como um canal de
comunicação, sendo retroalimentado por meio das informações compartilhadas entre os
usuários.

Nesse contexto, o Hackathon do protótipo do APP- Escolas Culturais se encaixa na linha de
atuação da hibridização no processo de aprendizagem. Na medida em que houve ações
presenciais e online, podemos dizer que aí se afirmou a metodologia híbrida, ao se conectarem
conhecimentos diversos em prol de um resultado, qual seja, a criação do protótipo do aplicativo.
Considero como provocadora toda ação implementada, ao lidar com esse formato de educação,
pois rompe ideias e práticas de condicionar a educação num espaço e formato pré-definidos, de
modo que a condução parte dos princípios da contribuição de cada participante e dos elementos
de ideação, criação e prototipação.

A inserção desses elementos atualmente está agrupada numa técnica denominada de Design
Thinking (aplicação de técnicas de imersão, criação e prototipação no desenvolvimento de
19

TRIGO, Isa. Em comentário feito em orientação do trabalho, em 13 de outubro de 2018, via internet.
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determinado produto ou resolução de problema), que hoje é aplicada em diversos setores, desde
a área comercial até a área da educação. No trabalho realizado, evidenciou-se a técnica de
planejamento estratégico, pelos elementos de imersão, ideação e prototipagem. Em verdade,
tais elementos foram realocados numa técnica que objetiva a criatividade, compartilhamento,
colaboração e produção de equipamentos ou recursos tecnológicos.

5.6 OUTROS OLHARES: DESAFIAR, IDEALIZAR, IMERGIR E PROTOTIPAR

Na #CPBA, realizei a aplicação da técnica do Design Thinking (DT), porque precisava de um
formato de ação colaborativa e baseada na prototipagem. O DT consiste numa técnica baseada
na prototipação – criação ou resultado do produto desenvolvido – que abrange desde o processo
da ideia à execução do protótipo ou produto. Optei por desenvolver em 4 etapas: Desafio,
Ideação, Imersão e Prototipagem, já que assim conseguiria alinhar pedagogicamente a proposta
do Hackathon. Essa maratona consistiu em um desafio para uma proposta que deveria culminar
em um produto ou protótipo. A escolha foi acertada, pois contribuiu para o fluxo do desafio.
Na dinâmica do DT, a utilização de escrita em post-it por todos – seja para o brainstorming de
ideias, seja na divisão e rodízio das ações – potencializou o senso de responsabilidade de todos,
pois cada um tinha a clareza do que estava sendo realizado. Como precisava criar o ambiente
de interação, colaboração e diálogo constante do fluxo das etapas, propus a harmonização das
tarefas, de forma que todos estivessem estimulados para propor, experimentar e prototipar. Essa
estratégia fez com que os alunos demonstrassem segurança e se sentissem pertencentes a todo
o processo de execução do Hackathon, configurando-se em um trabalho efetivamente
colaborativo.

Nessa perspectiva apliquei a metodologia do Design Thinking, em virtude da sua relevância,
quando o objetivo é criar soluções, embora não a considere como um método inovador. A
aplicação dessa metodologia no contexto pedagógico ainda está em processo e experimentação,
então me propus a experienciar, como forma de, coletivamente, traçar estratégias, para
conseguir a participação e interação dos estudantes a cada percurso e etapa da produção do
APP, visando pensar colaborativamente nos problemas e questionamentos que envolvem o
percurso da criação.
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5.7 O OLHAR APURADO NO RELATO

A convivência nos espaços híbridos multimodais da hiperconexão provoca mudanças nos
modos de interagir, representar o pensamento, expressar emoções, produzir e compartilhar
informações e conhecimentos, assim como aporta novos elementos à aprendizagem, podendo
trazer novas contribuições e desafios aos processos educativos (VALENTE, ALMEIDA E
GERALDINI, 2017).
“Essa ação é extremamente importante com os alunos da turma de games
daqui do Centro Juvenil, uma coisa que surgiu na Campus Party, no mesão
que Carla estava com toda a equipe construindo [...] fazer um aplicativo, uma
ação direta com a escolas culturais. Tudo que tem aluno envolvido tem um
significado de valor muito importante pra gente, que é da escola, e acredita.
Eu desejo que esse aplicativo não fique aqui em nossas fronteiras e que ele
seja expandido, a expectativa é bem bacana. O coordenador Iuri está ciente
desse processo, Carla está criando, como professora do projeto de mestrado
dela. Cito o professor Jaime, que não posso esquecer, com essa construção
belíssima de ideias, essa ação coletiva do aplicativo, nós, como gestão,
estamos bem felizes”. Depoimento Alcides / referente a aplicação do
Hackathon- APP Escolas Culturais (Gestor do Centro Juvenil de Ciência e
Cultura – Central)

Figura 20: Aplicação da Técnica Design Thinking (estudante indicando através
dos post–it sua área de atuação)
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)
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Figura 21: Aplicação da Técnica Design Thinking (estudantes observando
as indicações de interesse da área de atuação de todos os participantes)
Fonte: Pesquisa de Campo (2017)

A referência aos espaços híbridos está associada aos espaços não convencionais de educação,
que tem acesso a conexões de internet e favorecem as múltiplas possibilidades de interação.
Nesse aspecto os locais utilizados nessa pesquisa ilustram essa perspectiva multimodal de
aprendizagem.

Segundo Julia Freeland Fisher, diretora para educação do Think Tank Clayton Christensen
Institute – entidade sem fins lucrativos que estuda a inovação em diversos setores –, se refere
ao chamado ensino híbrido ou “blended learning”, como o futuro da educação. Segundo ela,
misturar on-line e off-line vai muito além de simplesmente colocar um computador na sala de
aula, o que significa ter uma abordagem centrada no aluno. O ensino híbrido está usando o
poder da internet para escalar o aprendizado personalizado, e isso pode ser feito em um
computador ou até mesmo em um celular.

O diálogo sobre o ensino híbrido permite seguir algumas linhas de análise sobre a perspectiva
da educação do século XXI, quais sejam: perceber as possibilidades de aplicação de ações
offline e online no contexto educacional; desenvolver ações que estejam ligadas às diversas
áreas de conhecimentos; aplicar propostas de ações que incentivem interação e colaboração;
instigar ações que proponham o protagonismo, autonomia e autoria de alunos e professores.
Todos esses elementos sempre existiram no diálogo sobre educação e práticas pedagógicas, de
modo que nenhum elemento das metodologias do ensino híbrido, do design thinking e do
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makerspace são inéditas. O hiato neste contexto está na criatividade pedagógica de desenvolver
ações conectadas com essas práticas existentes e criar simbiose entre áreas do conhecimento
(BACICH, 2015).
Para Lilian Bacich (2015), “o ensino híbrido é uma mistura metodológica que impacta a ação
do professor em situações de ensino e a ação dos estudantes em situações de aprendizagem”.
Essa abordagem é uma grande tendência para a educação no novo milênio, que consiste na
integração de diferentes momentos de aprendizagem, para que os alunos tenham a chance de
aplicar e construir o conhecimento em etapas. Caracteriza-se por alternar momentos de estudo
on-line e off-line, presenciais e a distância, individuais e em grupo, combinando ferramentas
digitais, pesquisa de campo, leitura. Por conta desse conceito, percebe-se a conexão de formatos
preexistentes e a característica de alternância de práticas pedagógicas. Vale destacar que a
reorganização do tempo e espaço, as funções colaborativas entre educadores e estudantes são
aspectos que favorecem positivamente para essa metodologia.

Pode-se também perceber que em vários modelos de ensino híbrido existe uma linha vértice
entre eles, que se refere ao estímulo para a autonomia e para o protagonismo, pois cada
estudante se torna membro participativo, dialogando e trocando conhecimentos, além de
incentivar a criação da rede de colaboração. Assim, para cada ação pedagógica os modelos
podem ser reinventados e ressignificados, podendo, então, ser aplicadas às várias possibilidades
de adequação à proposta metodológica (BACICH, 2015).

Apliquei como método estratégico inicial o modelo de rotação por estações, sendo que cada
estudante desenvolveu ações nas áreas de pesquisa, criação, design e programação. Como todos
estávamos no mesão de campuseiro da Campus Party Salvador, isso foi um facilitador para o
momento de imersão e conexão entre eles. Cada um tinha seu objeto e objetivo a desenvolver,
porém todos estavam cientes de que iriam vivenciar a experiência em todas as áreas do
processo.

Ressalta-se que essa parte, do Diário de Relatos, se encontra nesta produção textual, visto que
está sendo demonstrada também com registro a partir de fotografias, relatos em áudio,
conversas on-line, registro do design em papel, registro do design na plataforma adobe XD,
print screen de telas e instrumentos de indicadores.
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Nesse momento, os estudantes indicaram para quais áreas das estações estariam atuando,
conforme a seguinte descrição: Dário optou por ficar no design; Delano, na pesquisa e
programação; Ariel, na pesquisa e programação; Davi, na pesquisa e designer e; Ítalo escolheu
a pesquisa e programação. Cada estudante tinha sua ação pré-determinada, mas todas as ações
estavam conectadas ao objetivo único, de desenvolver o APP Escolas Culturais.

Capucci (1997, p.129) observa que todos esses novos aparatos tecnológicos surgidos por meio
do desenvolvimento do número, do algoritmo, permitem o surgimento de uma nova relação
entre a imagem e o fruidor: a interatividade. A arte tecnológica e interativa torna possível o
emprego desses novos instrumentos tecnológicos, quebrando a barreira entre a obra e o
observador, cuja prática sempre ocorreu e vem fortalecendo, a cada momento, essa
movimentação de informações e de criação.

Nessa perspectiva apliquei a metodologia do Design Thinking, em virtude da sua relevância,
quando o objetivo é criar soluções, embora não a considere como um método inovador. A
aplicação dessa metodologia no contexto pedagógico ainda está em processo e experimentação,
então me propus a experienciar, como forma de, coletivamente, traçar estratégias, para
conseguir a participação e interação dos estudantes a cada percurso e etapa da produção do
APP, visando pensar colaborativamente nos problemas e questionamentos que envolvem o
percurso da criação.

Denomino de Grupo de Desenvolvedores Criativos (GDC) os participantes da produção do APP
- Agenda Escolas Culturais, composto pelos seguintes membros da Secretaria: Carla
Almeida/SEC, Jaime Azevedo CJCC - Central, Duda Santos / SEC e pelos estudantes.
Imprescindível, destacar o comprometimento desses estudantes, no desenvolvimento das etapas
de execução e finalização do produto em APK.

O que objetivei com essa ação foi o desenvolvimento de um produto tecnológico com
estudantes, que permitisse propor o diálogo sobre o protagonismo juvenil, a partir do contexto
que pudesse possibilitar uma discussão acerca da aprendizagem colaborativa e conectada, que
demonstrasse a viabilidade de aplicar formatos e desafios de aprendizagem, que fosse um
estímulo à ação dos jovens estudantes, ao sentimento de iniciativa, à dinâmica de atuar em
coletividade, enfim, ao sentido de criatividade e participação colaborativa. Ademais, o intuito
era identificar, nessa proposta, a noção de espetáculo, ou seja, um universo de possibilidades
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tecnológicas, do qual faziam parte estudantes da escola pública, estava ali, ao alcance deles e,
ao mesmo, eles eram alvo de apreciação alheia.
O espaço do novo nomadismo não é o território geográfico – nem o das
instituições nem o dos Estados –, mas um espaço invisível de conhecimentos,
saberes, potências de pensamento em que brotam e se transformam qualidades
do ser, maneiras de constituir sociedade.(...), mas o espaço qualitativo,
dinâmico, vivo da humanidade em vias de se autoinventar, produzindo seu
mundo virtual, comunicacional, das relações, que configura o novo ambiente
das aprendizagens.(...).Essa gigantesca onda informacional e de conexões
abriu o diálogo para a coexistência do espaço da Cibercultura (LÉVY, 2011).

Independentemente do produto final ou protótipo tecnológico, os aspectos ligados ao
comprometimento, participação, imersão no percurso de criação se tornam fatores do processo
de aprendizagem conectada e colaborativa, e, como diz Trigo,

É mesmo espetacular, na medida da comparação com a vivência rotineira e
monótona de sala de aula, de forma que qualquer aspecto inserido (que possa
contribuir no percurso de criação) se torna contributivo, a partir de uma
experiência única de assunção de si, num ambiente em que todos assistem a
todos e a si mesmos numa atitude diferente, com atividades diferentes e
instigantes. Surpreender-se consigo mesmo e nesse contexto se reinventar.20

Nesse sentido, as fases do teste beta (momento de testes de funcionalidade do produto ou
protótipo) consistem em: percepção coletiva de pontos fortes e pontos de melhoria, de ajustes
teóricos e práticos, de diagnóstico do processo geral, de balanço geral da produção e de
fortalecimentos das etapas finais. Esse é o ápice do processo, no qual os estudantes vivenciaram
uma trajetória de êxitos, sendo aos poucos construído um sentimento de missão cumprida.
Estando em 3 (três) locais diferentes e em momentos distintos, os estudantes empreenderam as
suas competências e habilidades para finalizar o protótipo, que em dezembro de 2018 estará
disponibilizado à comunidade. A Secretaria de Educação considerou o aplicativo um produto
consistente para dar visibilidade às Escolas Culturais e também servir como um canal de
comunicação, sendo retroalimentado por meio das informações compartilhadas entre os
usuários.

Nesse contexto, o Hackathon do protótipo do APP- Escolas Culturais se encaixa na linha de
atuação da hibridização no processo de aprendizagem. Na medida em que houve ações
presenciais e online, podemos dizer que aí se afirmou a metodologia híbrida, ao se conectarem
20

TRIGO, Isa. Em comentário feito em orientação do trabalho, em 13 de outubro de 2018, via internet.
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conhecimentos diversos em prol de um resultado, qual seja, a criação do protótipo do aplicativo.
Considero como provocadora toda ação implementada, ao lidar com esse formato de educação,
pois rompe ideias e práticas de condicionar a educação num espaço e formato pré-definidos, de
modo que a condução parte dos princípios da contribuição de cada participante e dos elementos
de ideação, criação e prototipação.

A inserção desses elementos atualmente está agrupada numa técnica denominada de Design
Thinking (aplicação de técnicas de imersão, criação e prototipação no desenvolvimento de
determinado produto ou resolução de problema), que hoje é aplicada em diversos setores, desde
a área comercial até a área da educação. No trabalho realizado, evidenciou-se a técnica de
planejamento estratégico, pelos elementos de imersão, ideação e prototipagem. Em verdade,
tais elementos foram realocados numa técnica que objetiva a criatividade, compartilhamento,
colaboração e produção de equipamentos ou recursos tecnológicos.

Como expor o desafio? Como criar motivação e colaboração? Como dialogar com alunos os
quais eu não conhecia? Como iria lidar com as habilidades as quais teriam percepção maior no
decorrer do percurso? Como lidar com a possibilidade de dispersão dos alunos em ambientes
diferenciados (#CPBA, Centro Juvenil de Ciência e Cultura-Central e Hangouts)?
Indiscutivelmente, também vivi momentos de reflexão, diagnósticos e realinhamentos a cada
encontro, mas parto do princípio de agregar, ouvir e compartilhar, por entender que esses são
aspectos importantes na educação que se fundamenta na construção colaborativa e participativa.

Maffesoli (2006) conceitua que o imaginário é determinado pela ideia de fazer parte de algo.
Partilha-se, portanto, uma filosofia de vida, uma linguagem, uma atmosfera, uma ideia de
mundo, uma visão das coisas, na encruzilhada do racional para o não - racional. Nessa análise,
a percepção de grupo não está relacionada a semelhanças, mas à visão do grupo como sendo
formado por indivíduos únicos, com diferenças e conceitos próprios, criando um corpo
fragmentado em suas expertises, porém uniforme em seus interesses.

Deparei-me com o meu maior desafio nesse percurso: conseguir que o grupo desenvolvesse o
sentimento de partilha e pertencimento, e foi isso que me propus a estimular de imediato,
concebendo formas de interagir na informalidade como o campo necessário para motivar essa
atmosfera apontada por Maffesoli (2006). Para estimular a participação de todos, a cada dia
tínhamos nossa roda de conversa. Optei por não criar liderança e nem monitoria, o que

99

colocou todos no envolvimento coletivo e compartilhado. Inicialmente cada um atuava na
respectiva área que desejava – pesquisa, design e programação –, porém, ao final o grupo podia
vivenciar todas as áreas. Considero, portanto, que a iniciativa de autonomia e o protagonismo
deram a consistência emocional e incentivadora para a realização da prototipagem do APPEscolas Culturais.

A remodelação tecnológica de práticas sociais nem sempre contradiz as
culturas tradicionais e as artes modernas. Expandiu, por exemplo, o uso de
bens patrimoniais e o campo da criatividade. Assim como os videogames
trivializaram batalhas históricas e alguns videoclipes popularizaram as
tendências experimentais da arte, os computadores e outros usos do vídeo
facilitam a obtenção de dados, a visualização e a inovação de gráficos, a
simulação do uso de peças e informações, a redução da distância entre
concepção e execução, conhecimento e aplicação, informação e decisão
(CANCLINI, 2015).

Ainda segundo Canclini (2015), essa apropriação múltipla de patrimônios culturais abre
possibilidades originais de experimentação e comunicação. Nesse sentido, é pertinente a
reflexão sobre a popularização tecnológica da modernidade, o volume e a velocidade do fluxo
de informações do espaço virtual, as tendências criativas e artísticas, as ações e efeitos da
cultura protagonista e autônoma, as possibilidades de experimentar, criar, recriar, modelar e
remodelar.

São infinitas as variáveis, quando o estímulo à criatividade e à apropriação tecnológica se
conectam, entretanto, o campo da aplicabilidade ultrapassa o da ideia e chega à possível criação
de protótipo ou produtos. Nessa conexão do protagonismo tecnológico, insere-se a vertente
dessa reflexão científico-acadêmica, ou seja, a análise do percurso de estudantes do nível médio
na prototipação coletiva do software web (aplicativo), cujo campo de estudo propõe o diálogo
sobre a relação entre protagonismo, autonomia e ensino híbrido.

Na implementação da técnica do DT, as ações em cada etapa foram realizadas dentro dos
processos de colaboração, patrulhamento e prototipação durante as 4 etapas implementadas
(Desafio, Ideação, Imersão e Prototipação), conforme descrito no Quadro 3, a seguir:
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Quadro 3: Processos de colaboração, patrulhamento e prototipação
ETAPA I
DESAFIO

O que foi realizado
➔ Lançamento do desafio: Criar a prototipagem do APP-Escolas
Culturais
➔ Divulgação dos Critérios:
● Criação coletiva (participação espontânea)
● Seguir requisitos funcionais e não funcionais (em anexo)
● Utilizar logo e paletas de cores do Projeto Escolas Culturais
● Pensar no aplicativo como ferramenta tecnológica para atender às
seguintes questões: (Como podemos desenvolver o App que
contribua para o acesso da população à agenda das escolas
culturais? Como criar canal de comunicação para críticas,
sugestões e participação no App? Como desenvolver um formato
que permita fortalecer a autoestima da comunidade escolar?)
➔ Elementos: Criatividade - Ineditismo - Funcionalidade - Fluxo de
Informações - Desempenho - Design

ETAPA II
IDEAÇÃO

O que foi realizado
➔ Imersão do Design Thinking - Etapa Ideação
➔ Brainstorming 1 - da apresentação das propostas de design
➔ Construção coletiva do protótipo do Design do APP
➔ Brainstorming 2 - da apresentação das propostas das Telas
➔ Construção coletiva das propostas das telas do APP
➔ Brainstorming 3 - da apresentação das propostas de fluxo das telas
➔ Construção coletiva do protótipo do fluxo do APP
➔ Escolha dos softwares web de Design e Programação
➔ Início da etapa de Criação
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ETAPA III

O que foi realizado

IMERSÃO

➔ Design Thinking - Etapa Ideação
➔ Criação da tela do Feed de Notícias (no Thunkable) e desenho do
fluxo das sub telas (no Adobe XD)
➔ Desenho do fluxo dos requisitos funcionais e não funcionais
➔ Início da criação da tela principal, menu e agenda no Thunkable
➔ Finalização do design de todas as telas
➔ Testes no Thunkable dos recursos de mapeamento e localização
do Google Maps
➔ Primeiros testes de APK

ETAPA IV
PROTOTIPAÇÃO

O que foi realizado
➔ Imersão do Design Thinking - Etapa Prototipação
➔ FASE BETA - I
● Reformulação das Telas do Menu e desenho do fluxo das
subtelas do menu (subtelas Feed de Notícias / Escolas
Culturais /Linguagens Artísticas/ Agenda Cultural / Mapa
Cultural / Participe e Sair)
● Teste APK
➔ FASE BETA - II
● Criação das Sub Telas no Thunkable (Feed de Notícias /
Escolas Culturais /Agenda Cultural)
● Teste APK
➔ FASE BETA - III
● Criação das Sub Telas no Thunkable (Linguagens Artísticas/
Participe)
● Teste APK
➔ FASE BETA - IV
● Criação das Sub Tela no Thunkable (Sair)
● Teste APK
➔ FASE BETA - V
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● Teste APK (Final 1)
● Ajustes
● Teste APK (Final 2)
● Apresentação APP - Escolas Culturais (formato APK
para Android)
Fonte: Autoria; Elicarlas Rosário (2018).

5.8 O OLHAR SOBRE O CRONOGRAMA DE CRIAÇÃO DO HACKATHON - APP
ESCOLAS CULTURAIS

Em março de 2017 foi divulgada a participação de Salvador, como uma das cidades - sedes do
evento de tecnologia Mundial #Campus Party. Nessa ocasião a Secretaria de Tecnologia de
Informação e Inovação do Estado da Bahia assumiu a linha de frente de implementação desse
evento, porém o Governo do Estado da Bahia optou em agregar a Secretaria de Educação e a
Secretaria de Cultura, fortalecendo o GT para desenvolver essa ação de caráter internacional.

Em abril de 2017 foram realizadas as reuniões de planejamento, para atendermos às demandas
do evento, a saber: programação, logística do local e as maratonas tecnológicas. Recebi o
convite para desenvolver ações de maratonas tecnológicas, e assim fiz parte do GT do Game
Jam. Desenvolvemos 5 desafios para criação de games e um deles, especificamente, para
equipes compostas também por alunos de nível médio da Rede Pública do Estado da Bahia.

Durante o planejamento da Game Jam, nos meses de abril e maio de 2017, realizei a inscrição
dos alunos na modalidade de Campuseiro na Campus Party-Salvador. Dialoguei sobre a
importância dessa modalidade, porque o passaporte permite o acesso a todos os espaços e
ficaram acampados com pessoas de vários lugares do país e com estrangeiros. Isso iria
proporcionar aos alunos a vivência de imersão nos 4 dias de evento, contatos com diferentes
culturas, intercâmbio com estudantes e profissionais de diferentes áreas das tecnologias, além
de conhecer atitudes protagonistas e se permitir ter experiências protagonistas.

Na minha percepção, constituía-se ali um campo de vivências e experiências de extrema
importância, pois iria favorecer o processo de imersão, criação e prototipagem de produtos
tecnológicos. Independentemente do resultado, considero o processo e as conexões como
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aspectos importantes no processo dialógico da educação, no formato educativo que ocorre fora
das paredes das escolas, trazendo percepções, experiências e vivências do ensino híbrido, que
serão dialogadas no decorrer desta exposição.

Ainda nesse período fiz adesão dos alunos das escolas profissionalizantes e do Centro Juvenil
de Ciência e Cultura - Central, para receberem o voucher de acesso à Campus Party – Salvador,
realizando a adesão total de 40 passaportes entre alunos, professores e funcionários. Esse
processo tramitou num período de 15 dias, inicialmente por meio de uma reunião com a
Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT) e Coordenação dos
Centros Juvenis (CCJ). Ambos mostraram de imediato o total interesse em participar, fizeram
as indicações das escolas que poderiam se envolver nessa ação, por já terem nas suas ofertas
cursos ligados à robótica, programação e games. Conduzi pessoalmente a reunião como os
representantes da Gestão e Coordenação desses dois núcleos, e o resultado foi satisfatório. Na
semana posterior já estávamos com os grupos prontos e todos os alunos já haviam encaminhado
os documentos necessários à inscrição.

No final de maio de 2017 fomos comunicados que a ação da Game Jam seria suspensa, então
fiz a proposta para a Chefia de Gabinete da Secretaria de Educação, assumindo a
responsabilidade de implementar o Hackathon- criação de protótipo de APP, que,
diferentemente do Game Jam, consiste em uma maratona tecnológica que abrange a linha de
programação, sites e aplicativos. Esse período foi o momento delicado, pois tive que
reestruturar todo o processo metodológico da ação. Não teria uma equipe de monitoria para essa
nova ação, tampouco haveria suporte técnico e alguns alunos foram convidados para participar
de outras atividades.

Naquele momento não pensei em desafio, mas na possibilidade de demonstrar a potencialidade
dos alunos da Rede Pública num evento de caráter internacional e reafirmar as minhas ações
que consistiam em propor um diálogo sobre o ensino híbrido nas escolas.

Ainda no mês de maio de 2017 fiz uma nova reunião com os gestores e coordenadores nos
respectivos programas, e assim consegui a adesão das unidades escolares para essa nova
maratona tecnológica. O ponto de maior questionamento foi o curto período de tempo para
conseguir ter alunos que estivessem dispostos a vivenciar o Hackathon - Criação de Aplicativos.
Na última semana de maio foi realizado o processo de inscrição dos estudantes para o
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Hackathon - Criação do protótipo de aplicativo e conseguimos ter o número de 08 estudantes
inscritos, ou seja, o desafio já estava iniciado, mesmo com esse número reduzido de estudantes
para participarem, mas isso não minimizou minha motivação e interesse de aplicar maratona
tecnológica.

5.9 O OLHAR SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO

Primeiro, vale a reflexão do conceito do formato do Hackathon, que consiste numa maratona
ou desafio de criação tecnológica, independentemente do produto a ser realizado. Não se
condiciona à entrega de materiais antes ou depois do início da maratona; isso inclui a questão
de perceber que todo o processo ocorre de forma colaborativa e imersiva, em cuja ação todos
os participantes indicam as etapas e funções com as quais têm maior afinidade e interesse em
atuar. Nesse contexto percebe-se o protagonismo e autoria dos participantes, já que cada um
deles indica sua forma de contribuir para a execução da ação, toma a iniciativa para a execução
operacional e interage no processo de imersão de criação e produção.

Na 1ª reunião todos estavam presentes no mesão de produção (Espaço Campuseiro) em 09 de
agosto de 2017, quando apresentei o desafio, que consistia no Desenvolvimento da
Prototipagem do APP - Escolas Culturais. Para isso construí e apresentei layout beta do
aplicativo, indicando: design beta das telas, principais recursos funcionais e não funcionais,
elementos de funcionalidade, base do design e paleta de cores, principais funções e
recomendações técnicas operacionais.

Optei por desenvolver o layout beta do aplicativo - Escolas Culturais como ponto de diálogo
inicial para pensarmos o formato as telas os recursos funcionais e não funcionais, a escolha dos
condicionantes (requisitos técnicos) necessários de funcionalidade do aplicativo e para instigar
o diálogo dos parâmetros de criação dos softwares web e design.

Assim, estruturei o percurso metodológico com os seguintes elementos: aplicação do modelo
de maratona tecnológica - Hackathon, equipe composta somente de alunos de nível médio da
Rede Estadual, uso do Layout Beta do APP para dialogar os parâmetros, aplicação da técnica
Design Thinking e Tabela Swot (como formato de gerir coletivamente os processos de ideação,
criação e prototipagem), reunião curtas diárias para ajustes e rodízio de funções, análise e
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escolha dos softwares web e de design, uso de pesquisa de dados, informações e conteúdos
multimidiáticos.

A proposta de trabalho aplicada consistiu na ação colaborativa e coletiva, sendo que todos os
participantes desempenharam inúmeras funções: criação do design do APP, desenvolvimento
do layout, seleção da paleta de cores, análise do fluxo das telas, programação de cada tela, testes
de funcionalidades das ações, criação e análise de desempenho dos requisitos formais e não
formais, desenho e realização dos testes de prototipagem e realização dos beta testes.

A cada encontro tínhamos nossa reunião inicial, que partia de três pontos: criação, design e
programação. O rodízio de ações fluía de forma voluntária e cada aluno indicava qual ação se
propunha a realizar. Alguns pontos são importantes para serem destacados na participação:
estudantes que iniciaram em design partiram para programação; estudantes que, de imediato,
optaram por design; todos os alunos participaram da criação. Isso sugere a reflexão sobre o
princípio do movimento da educação baseada nos estímulos à criação, à criatividade, ao
protagonismo e à autoria. Nesse campo de experimentações e fabricação de produtos, o
estímulo à participação voluntária e o incentivo à curiosidade se tornaram motores e propulsores
para a execução do Hackathon.
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6. OLHAR SOBRE OS ELEMENTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS
6.1 DESCRIÇÃO GERAL NA TELA EXPEDIENTE

Ação
Ação imersiva de criação de aplicativos para alunos da Rede Pública do Estado da Bahia.

Público Alvo
Alunos de nível médio da Rede Pública do Estado da Bahia

Lócus
I- Local: Campus Party - Salvador (Arena Fonte Nova)
II - Local: CJCC- Central (Colégio Central da Bahia- Nazaré - SSA/BA)
III - Encontro por Hangouts

Equipe Geral

Idealização /Projeto Gráfico: Carla Almeida / COAPE-SEC
Design: Carla Almeida /COAPE-SEC e Jaime Azevedo /CJCC-CENTRAL
Orientação Pedagógica e Execução: Profª Drª Isa Maria Faria Trigo
Professores Técnicos: Carla Almeida/ COAPE/SEC e Jaime Azevedo/ CJCC- CENTRAL)
Colaboração: Duda Santos COAPE/SEC
Equipe de Design:
Professores Técnicos: Carla Almeida/ COAPE/SEC e Jaime Azevedo CJCC- CENTRAL)
Aluno / Design: Dário Nascimento
Equipe de Desenvolvedores:
Professora Técnica: Carla Almeida
Aluno /Líder: Ítalo Gabriel
Alunos/Desenvolvedores: Ítalo Gabriel, Dario Nascimento, David Soares, Guilherme Olímpio,
Felipe da Silva, Ruan Inácio e Ariel Amorim
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Local:

Campus

Party

- Local: CJCC- Central

Encontro por Skipe

Salvador
10.08 - 8h – Campus Party

14.08 - 4h - CJCC- Central

04.09 - 3h

11.08 - 8h – Campus Party

17.08 -8h - CJCC- Central

05.09 - 3h

12.08- 8h - Campus Party

18.08 - 4h – CJCC- Central

11.09 - 3h

21.08 - 4h - CJCC- Central

12.09 - 3h

23.08 - 4h - CJCC- Central
24..08 - 4h - CJCC- Central
28.08 - 4h - CJCC -Central

ETAPAS DE EXECUÇÃO

Etapa I

Etapa II

Seleção e Inscrição

Imersão e Ideação

Locais:

SEC

e Local:

Centro Juvenil – Campus Party

Etapa III
Prototipagem

Local:

Etapa IV
Fase Beta

Centro Local:

Juvenil – Central

Central

Centro

Juvenil – Central
Local: Hangouts

6.2 RELATÓRIO - FLUXO TÉCNICO DO APP - AGENDA/ ESCOLAS CULTURAIS

DESCRIÇÃO DO APP- AGENDA / ESCOLAS CULTURAIS
O APP AGENDA / ESCOLAS CULTURAIS consiste no software web gratuito, construído na
Plataforma Thunkable. A proposta consiste em oferecer à comunidade do Estado o acesso à
Agenda das Escolas Culturais (2), para que participem dos eventos e façam parte das ações que
otimizem o espaço público, tornando-as como ponto de cultura, ao lidar com diversos campos
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da arte. Para tanto, inicialmente o Governo do Estado destacou quatro eixos: Linguagens
Literárias, Música, Dança e Audiovisual.

Dentro do processo de conceito de arte do estado, o termo utilizado no APP é Linguagens
Artísticas, apesar de, na contemporaneidade, aplicar-se o termo Campos Artísticos ou Áreas
Artísticas. Em virtude disso no APP ocorreu o uso da terminologia linguagem. Afinal, todos os
documentos referentes às Escolas Culturais citam o termo Linguagem Artística, ao definir as
ações culturais que fazem parte da estrutura do referido projeto.

Ao criar a proposta do APP, segui a inquietação de como contribuir para que as Escolas Públicas
(inseridas no projeto Escolas Culturais) pudessem ter recursos que viabilizassem a comunidade
a ter acesso às informações da Agenda Cultural, aproximando comunidade - escola, de maneira
que incentivasse o fluxo contínuo de acesso ao espaço, participação, colaboração e informação.
Com isso, optei pela criação de APP (recurso tecnológico web extremamente popular e
acessível), que poderia atender às seguintes ações: divulgar a agenda cultural, permitirão
usuário participar dessa agenda e viabilizar a consulta do mapeamento das ações culturais dos
85 municípios nos Territórios de Identidade do Estado da Bahia.

O fluxo principal do APP Agenda - Escolas Culturais consiste no formato de divulgação dos
eventos culturais das 85 Escolas Públicas (que faz parte do Projeto). Dessa forma as
informações contidas no APP ocorrem por meio das seguintes ações: agendamento realizado
pela própria escola; contato realizado com os usuários do APP que desejem participar; eventos
propostos pela SEC, SECULT, Casa Civil e SJDHDS; demanda dos eventos articulados pelos
Agentes Culturais (articulador cultural, morador da cidade que organiza a agenda cultural, junto
com a comunidade escolar) cuja atribuição é enviar os dados dos eventos para o Núcleo das
Escolas Culturais (SEC).

Essas informações são encaminhadas para o Banco de Dados, para serem gerenciadas pela SEC,
criando fluxo de informações ativo e constante, mantendo a fluidez e operacionalização técnica
e necessária, visando à atualização das informações do APP.

O APP Agenda - Escolas Culturais segue fluxograma de constante alimentação de dados de
informações nas seguintes telas: Agenda Cultural, Mapa Cultural, Feeds de Notícias e Feed de
Eventos das Linguagens Artísticas, que compõem a estrutura funcional do APP. Apresentam
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características informativas que se constituem como conexões entre usuário - escola –
comunidade, entretanto, a Tela Participe se apresenta como canal de comunicação entre o
usuário e as Escolas Culturais, funcionando como recurso de comentários, feedback e inscrição
para participação da agenda cultural.
“Fazer esse projeto com outros alunos foi muito bom, já que a gente mesmo
colocou a mão na massa na massa, para fazer esse aplicativo, em que milhares
de pessoas vão poder utilizar o aplicativo das escolas culturais vai ajudar
muita gente a encontrar a programação da escola a localização das mesmas e
leva-los a esses eventos, evento do tipo dança teatro, cinema oficina, entre
outros eventos gratuitos que pudessem ser aproveitados pela população que
não possui muito conhecimento sobre a existência daquilo.” Depoimento
(Estudante)

No processo de construção do APP Agenda - Escolas Culturais, desenvolvi a arquitetura do
design, que contemplasse o escopo idealizado – agenda, mapeamento e interação com usuário
– de modo que as telas ficaram organizadas conforme a estrutura seguinte:
Quadro 4: Estrutura de funcionamento do APP Agenda – Escolas Culturais

Tela

Identificação / Tela

Ação

1

Tela Inicial

Logo Escolas Culturais

2

Feed de Notícias

Informes com eventos de lançamentos, formações
e notícias

3

Menu

Acesso às telas: Escolas Culturais. Agenda
Cultural,

Mapeamento

Cultural,

Linguagens

Artísticas e Participe
4

Escolas Culturais

Acesso aos dados de localização das Escolas
Culturais

5

Agenda Cultural

Acesso aos eventos das Escolas (em formato de
agenda), consulta por dia, semana e mês

6

Mapeamento Cultural

Acesso às informações da agenda cultural através
do árvore de eventos e GoogleMaps

7

Linguagens Artísticas

Acesso

às

Linguagens

informações
Artísticas:

dos
Artes

eventos

das

Literárias,

Audiovisual, Dança , Música e Sala de Cinema
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8

Participe

Canal de comunicação do usuário com o APP,
forma de feedback e de participação voluntária da
comunidade para participar da Agenda Cultural

Fonte: Autoria; Elicarlas Rosário (2018)

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO APP - ESCOLAS CULTURAIS

Ícone do APP - Logo do Programa Escolas Culturais

Tela 1 - Principal
Centralizado / fundo azul = Logo Escolas Culturais
Rodapé = Logo Educar para Transformar / Logo Secretaria de Educação / Logo Secretaria de
Cultura / Logo Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos / Logo Governo do Estado
da Bahia

Tela 2 - Feed de Notícias
Barra superior - Logo Escolas Culturais
Centro - Informes
Imagem e Texto
Barra inferior - Logos de Rodapé

Informes sobre:
Lançamentos das Escolas Culturais
Formações Artísticas
Programação Cultural

Tela 3 - Menu Principal
Composição:
Escolas Culturais (cor amarela)
Agenda Cultural (cor laranja)
Linguagens Artísticas (cor vermelha)
Mapa Cultural (cor azul)
Participe (cor verde)
Barra inferior - Logos de Rodapé
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Tela 4 - Escolas Culturais
Formato: Ícones de acesso
Escolha sua cidade > Cidades > Nome da Cidade > Logo da Escola / Endereço / Telefone /
Google Maps
Barra inferior - Logos de Rodapé

Tela 5 - Agenda Cultural
Formato: Agenda Anual + Calendário
Evento > Quando > Onde > Descrição do Evento
Barra inferior - Logos de Rodapé

Tela 6 - Linguagens Artísticas
Formato: Ícone de cada Campo Cultural
Artes Literárias > Cine e Vídeo > Dança > Música >Sala de Cinema
Acesso: Mapa Cultural
Barra inferior 1 - Mapa Cultural > Símbolos de cada Campo Cultural >Nome da Escola Cultural
> Evento
Barra inferior 2 - Logos de Rodapé

Tela 7 - Mapa Cultural
Formato: Google Maps
Google Maps > Busca > Escola > Símbolos de cada Campo Cultural > Evento
Barra inferior - Logos de Rodapé

Tela 8 - Participe
Formato: Espaço de contato
Digite seu nome > Digite o nome da cidade > Digite seu e-mail> Digite telefone com DDD >
Linguagem Artística > Escolha sua Escola> Comentário
Barra inferior 1 - Participar (enviar) / Limpar
Barra inferior 2 - Logos de Rodapé

Tela 9 - Expediente
Formato: Espaço de Identificação

112

FLUXO PRINCIPAL – APP

Quadro 5: Demonstração do Fluxo Principal do APP - Agenda Escolas Culturais

NOME

DESCRIÇÃO

Tela Inicial

Logo Escolas Culturais

Tela Feed de Notícias

Fornece ao usuário informações de notícias sobre eventos de
lançamentos. Formações e Agenda Cultural

Acesso ao Menu

Acesso ao menu de navegação no Feed de Notícias

Tela Menu

Permite ao usuário acesso às telas de informações / conteúdo do
APP

Pesquisa Individual

Permite ao usuário o acesso aos itens do Menu: Escolas Culturais.
Agenda Cultural, Linguagens Artísticas, Mapa Cultural e
Participe

Tela Escolas Culturais

Permite ao usuário ter acesso aos dados de cada Escola Cultural
por Munícipio (endereço, contato e mapa de localização )

Fonte: Autoria; Elicarlas Rosário (2018)

ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS DO SISTEMA AGENDA / ESCOLAS
CULTURAIS
I – INTRODUÇÃO
1.1 – PROPÓSITO
Esse documento especifica os requisitos do aplicativo AGENDA-ESCOLAS
CULTURAIS, fornecendo informações do Projeto, implementação de software e
aprovação do sistema.
1.2 – ESCOPO
O documento descreve o Caso de Uso da ferramenta AGENDA-ESCOLAS
CULTURAIS (Software Web de APP), que permite ao usuário ter acesso à Agenda
Cultural de 85 Escolas Culturais da Rede Pública.
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II – OBJETIVO

Permitir ao usuário ter acesso e participar da Agenda Cultural de 85 Escolas Culturais
da Rede Pública (localizadas em 85 Municípios do Estado da Bahia).
III – DESCRIÇÃO

Usuário pode consultar informações da Agenda Cultural (histórico e cronograma de
calendário).
Usuário pode participar da Agenda Cultural enviando informações na Tela Participe.
Usuário tem acesso a localização de cada Escola Cultural do Estado da Bahia.
Usuário tem acesso ao Feed de Notícias recentes sobre as Escolas Culturais.

3.1

– PRIORIDADE

Essencial

3.2

– PRÉ-CONDIÇÕES

O sistema de alimentação de informações tem que ter fluxo contínuo e atento ao feedback

3.3 PÓS-CONDIÇÃO
Telas contendo dados, histórico e funções atualizadas
IV – BANCO DE DADOS

Servidor base da Secretaria de Educação do Estado da Bahia
V – PLATAFORMA UTILIZADA

THUNKABLE - Ambiente de desenvolvimento usado gratuitamente.

REQUISITOS FUNCIONAIS

O aplicativo funciona em dispositivos móveis (smartphones e tablets).
Sistema compatível com ANDROID.
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Adaptado para tela Touch Screen.
Todas as informações são armazenadas no banco de dados de um servidor.
O aplicativo funciona através de rede de dados móvel ou wi-fi.
O usuário pode indicar informações e participar da Agenda Cultural da Escola.
O usuário pode indicar comentários no APP.
O APP através do cadastro de participação e comentários voluntários do usuário cria banco de
dados (permite analisar o perfil dos usuários).
O uso da regra dos 3 cliques (toda ação do usuário deve acontecer em, no máximo, 3 cliques).
Interface da estrutura de navegação de fácil usabilidade.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A velocidade está ligada ao tempo de utilização da tela ou acessos do usuário (processados por
segundos).
A métrica da portabilidade é o número de sistema-alvo.
A facilidade de uso pode ser medida pelo número de janelas.
A confiabilidade tem ligação com o tempo médio em que o sistema pode apresentar falhas.
Tempo de resposta (cada consulta ou interação está associada à velocidade da rede de internet).
Interface amigável e intuitiva (considerados aspectos de usabilidade e navegabilidade).
Usuários simultâneos (sistema suporta processamento de multiusuários).
Histórico de eventos (o usuário tem acesso ao histórico de eventos).
Layout focado no público-alvo.
Padrões de interação conhecidos pelos usuários.

TELAS DO APP - ESCOLAS CULTURAIS
Imagens das Telas criadas (print screen do APK das telas do APP – Escolas Culturais)
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TELA 1: PRINCIPAL

TELA 3: MENU

TELA 2: FEED DE NOTÍCIAS

TELA 4: ESCOLAS CULTURAIS
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TELA 5: ESCOLAS CULTURAIS

TELA 7: AGENDA CULTURAL

TELA 6: ESCOLAS CULTURAIS

TELA 8: AGENDA CULTURAL
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TELA 9: AGENDA CULTURAL

TELA 11: LINGUAGENS

TELA 10: AGENDA CULTURAL

TELA 12: ARTES LITERÁRIAS
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TELA 13: CINE E VÍDEO

TELA 15: SALA DE CINEMA

TELA 14: DANÇA

TELA 16: MÚSICA
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TELA 17: MAPA CULTURAL

TELA 19: MAPA CULTURAL

TELA 18: MAPA CULTURAL

TELA 20: MAPA CULTURAL
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TELA 20: PARTICIPE

TELA 21: PARTICIPE

TELA 22: PARTICIPE
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TELA 23: EXPEDIENTE

TELA 24: EXPEDIENTE
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7. CONCLUSÕES
Neste tópico estão as inferências acerca do trabalho de pesquisa intitulado O Olhar do Outro
sobre Aqueles e Daqueles sobre os Outros: aplicação do Ensino Hibrido no Hackathon –
Criação do Protótipo do APP Escolas Culturais, realizado com oito estudantes da Rede Pública
do Estado da Bahia, em atendimento às exigências do Mestrado em Tecnologias Aplicadas à
Educação - GESTEC - Universidade Estadual da Bahia, iniciado em fevereiro de 2016 e
finalizado em 29 de setembro de 2018.
Todo o processo de desenvolvimento desta dissertação foi baseado nas palavras-chave “
pesquisa participante ‘, “espetacularização”; “ensino híbrido”; “tecnologias aplicadas à
educação”; “protagonismo” e “autonomia” as quais representam minhas inquietações e
expectativas, na tentativa de propor diálogo sobre a educação e as tecnologias, partindo do
contexto do olhar, o meu olhar e o seu olhar, os olhares sobre mim e meu olhar sobre os outros.
O que propus construir, na verdade, é a síntese do meu olhar inquieto, irreverente, mobilizador
e, talvez, excessivamente romântico sobre educação. Esse é um trajeto que representa o tempo
de observação do olhar, talvez um pequeno recorte de vivência, que intenciono expor, dialogar
e, quem sabe, poder contribuir no movimento, que estimula o uso da educação intermediada
também pelas tecnologias.

Este texto científico se propôs a dialogar acerca da percepção dialógica sobre a Pesquisa
Participante e Hibridização, nos campos metodológico e pedagógico, a partir do olhar sobre a
aplicação da maratona tecnológica (Hackathon) no evento internacional (Campus Party - Ba)
na edição de 2017, que foi realizado em Salvador/Ba. Nele estão inseridas técnicas como Design
Thinking, Tabela SWOT e Sistema Rotacional de Aprendizagem.

No intuito de fortalecer a discussão sobre a proposta de análise da pesquisa, foram selecionados
três indicadores: Protagonismo; Colaboração e Atitudinal. Essas categorias foram
imprescindíveis para a compreensão do percurso dos estudantes participantes da pesquisa.

Sobre a aplicação da Metodologia do Ensino Híbrido (e especificamente a técnica de
Laboratório Rotacional), aplicada nessa pesquisa, pode-se afirmar que funcionou
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positivamente, porque, de fato, cada estudante se torna membro participativo, dialogando e
trocando conhecimentos, além de incentivar a criação da rede de colaboração.

No que tange à escolha pela Pesquisa Participante, é inegável o valor dessa proposta
metodológica, na medida em que se tornou possível a verdadeira interlocução dos envolvidos
nessa busca pelo conhecimento pelas vias do compartilhamento. Ninguém esteve sozinho nessa
empreitada investigativa, fazendo jus aos pensamentos de Brandão (1985) e de Haguete (2003),
cujos autores deixam evidente a necessidade de interpretar o outro, pelo processo da alteridade,
visando à disseminação dos saberes que fluem e confluem nos espaços de aprendizagem, seja
no interior da sala de aula, seja num evento tecnológico, a exemplo do Campus Party.

Porém, é imprescindível que o educador ou educadora tenha conhecimento: das etapas de
execução técnica (pesquisa, ideação, imersão e prototipagem); dos equipamentos; dos
programas e softwares web utilizados. Dever ter também habilidades socioemocionais (como
equilíbrio emocional, empatia e clareza), para lidar com público adolescente, principalmente se
a proposta está centrada em diferentes espaços, a exemplo desta pesquisa (como Campus Party,
Centro Juvenil de Ciência e Cultura - Central e via Hangouts).

Por vários momentos, desde o processo de ideação à criação da prototipagem do Aplicativo
Escolas Culturais, estive full time (todo o tempo acompanhando, dialogando, chegava antes do
horário marcado, conversas durante a noite e finais de semana via WhatsApp), e isso favoreceu
a conexão emocional com os estudantes, porque antes do Hackathon eu não os conhecia. Assim,
a cada momento que os estudantes externavam novas ideias, críticas e propostas, era também o
momento de fundamentar as relações e fazer o diagnóstico de realinhamento de todo o processo.

Aplicar as técnicas do DT e Tabela SWOT, no decorrer do processo (como ferramentas de
planejamento estratégico em projetos no campo da educação com intermediação tecnológica),
contribuiu consideravelmente para perceber pontos de melhoria e pontos a melhorar. A
aceitação positiva dos estudantes em participar dos momentos de aplicação dessas técnicas me
possibilitou aumentar o fluxo do tempo para dialogar sobre o diagnóstico das etapas e sobre a
visão geral do percurso.

Ter vivenciado essa experiência acadêmica, indiscutivelmente criou várias mudanças em mim,
enquanto profissional da área de educação, enquanto apaixonada pela aplicação de tecnologias
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no âmbito educacional e enquanto entusiasta, que acredita numa educação interconectada21.
Tenho a plena consciência de que não pude abranger todos os processos de análise atitudinal,
perceptivo e comportamental dos estudantes. Entretanto, ressalto que essa pesquisa parte do
olhar, do meu olhar sobre a ação ocorrida e como outros olhares podem incentivar novas formas
de propor práticas e metodologias que incentivem o protagonismo e autonomia de estudantes
da Rede Pública de Ensino.

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo
demais, aprendemos muito pouco, nos desmotivamos continuamente. Tanto
professores como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas
convencionais estão ultrapassadas. Mas, para onde mudar? Como ensinar e
aprender em uma sociedade mais interconectada? (MORAN,1999)22

A citação de Moran reflete minha inquietação e o motivo da escolha da pesquisa acadêmica,
como propor ações pedagógicas para estudantes numa sociedade interconectada. Quando
implementei o Hackathon - Criação do protótipo do APP Escolas Culturais, pensei em
desenvolver ações que pudessem contribuir para o diálogo sobre a educação intermediada pela
tecnologia, com aplicação da metodologia do ensino híbrido e técnicas de planejamento
estratégico - como design thinking e tabela SWOT. Pude experienciar com os estudantes todo
esse processo que me permitiu ter respaldo de informações e maior expertise para agir nas
próximas ações pedagógicas, em meu percurso profissional.

Nesta jornada científica, pude experienciar e refletir sobre: a educação e a criação de
conexões com o cotidiano; adaptação dos programa/ e ou conteúdo às necessidades dos
alunos; o espaço educativo como local de investigação; ver o tempo escolar como espaço
atemporal23, ter ações de pesquisa e comunicação que dialoguem com a autonomia do
estudante e educador; motivar práticas que estimulem ações de grupo; ter atenção nas
habilidades individuais e sempre estimular o ambiente que favoreça ao protagonismo.

21

Tendência que está associada a aprendizagem integrada - uso de recursos virtuais e redes sociais- e incorporada
a circulação de informações, ao incentivo de criação de produtos e protótipos de forma coletiva e protagonista e
ao aprendizado com a incorporação do fluxo de experiências cotidianas e interesses pessoais.
22
Palestra proferida pelo Professor José Manuel Moran no evento " Programa TV Escola - Capacitação de
Gerentes", realizado pela COPEAD/SEED/MEC em Belo Horizonte e Fortaleza, no ano de 1999.
23
Possibilita uma reflexão sobre o tempo escolar, como aquele que está ligado à proposta da ação da escola, fora
do tempo predeterminado, que pode ser dialogado de modo a fortalecer o processo educativo colaborativo e
participativo.
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O desenvolvimento do presente estudo possibilitou inferir que esses aspectos contribuíram
inegavelmente para o resultado da ação pedagógica. Isso porque a conexão entre os estudantes
e com os estudantes é fortalecida, quando eles são colocados como protagonista desde o início
da ação, com os diálogos coletivos diários. Por entender que esse é o momento de intermediação
com todas as outras etapas do processo, mantive minha atenção para perceber o todo e ao
mesmo tempo as habilidades individuas que ali se expressavam.
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ANEXOS
ANEXO A: Resumo em Imagens (PERCURSO DA CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO
DO APP/ESCOLAS CULTURAIS)

1. Local: Campus Party / Salvador - 2017

F1 - 1 Reunião do Hackaton

F2 - Ação de diálogo Software Web, Design e
Interface

F3 - Diálogo sobre a escolha da plataforma

F4 - Pesquisa de Interface e Conteúdo software web
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F5 - Desenvolvimento de Tela

F6 - Desenvolvimento de Tela

2. Local: CJCC / Salvador - 2017

F7- Testes de Design

F9 – Aplicação da técnica Design Thinking

F8 - Diálogo de ajustes de Design e Plataforma

F10 - Aplicação da técnica Design Thinking
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F11- Imersão na Tela Thunkable

F12- Imersão na Tela Thunkable

(Desenvolvimento)

(Desenvolvimento)

3. Local: HANGOUTS

F13 - Produzindo via HANGOUTS

F14 - Produzindo via HANGOUTS
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F15 - Produzindo via HANGOUTS

4- Testes de Design / Interface

F17 - Testes de Design (Adobe XD)
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5. Testes de Telas Funcionais

F18 - Testes de Tela (Adobe XD)

F19 - Testes de Tela (Adobe XD)

F20 - Testes de Tela (Photoshop)

F21 - Testes de Tela (Adobe XD)

F22 - Testes de Tela (Adobe XD)

F23 - Testes de Tela (APK)

F24 - Testes de Tela (APK)
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5. Testes de Telas / Protótipo (Software Thunkable)

F26 - Teste de Tela

F27 - Testes de Tela

F28 - Testes de Tela

F29 - Testes de Tela

F30 - Testes de Tela

F31 - Testes de Tela
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5. Testes de Telas / APK

F32 - Teste de Tela (APK)

F35- Teste de Tela (APK)

F33 -Teste de Tela (APK)

F36- Teste de Tela (APK)

F34- Teste de Tela (APK)

F37- Teste de Tela (APK)
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ANEXO B: ETAPAS DE EXECUÇÃO - DETALHAMENTO

Etapa I - Seleção e Inscrição

Ação I - Ocorreu a divulgação da abertura de Inscrição de alunos na Campus Party - Salvador
para participarem do Hackathon APP- Escolas Culturais.

Ação II - Critério de Seleção: alunos de ensino médio matriculados na Rede Pública do Estado
- conhecimento básico de informática e/ou conhecimento inicial de design e programação – ter
acompanhamento do professor ou professora.
Ação III – Resultado e Encaminhamento dos dados para recebimento de e-mail de ativação do
Campus Party
Ação IV – Resgate do Ingresso de Campuseiro.
Ação V – Local da Oficina (Arena de Campuseiros / Ala Leste).
Etapa II – Imersão e Ideação

Local: Campus Party

Atividades que ocorreram nessa Etapa: Diálogo sobre a proposta da ação; Formação da equipe
de desenvolvedores (coletivo); livre escolha de cada participante em se dedicar aos processos
de criação, design e/ou programação; aplicação modo 1 da técnica do DT; desenvolvimento do
design do APP nos eixos pretendidos; integração da equipe no processo de imersão e ideação;
diálogos de decisões coletivas; experimentações nas plataformas de design (ADOBE XD) e
programação de APP (THUNKABLE e WORDPRESS); desenvolvimento do planejamento
estratégico e de execução; micro teste do software na plataforma Android; experiência na
articulação e vivência num ambiente diferente da escola.
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Etapa III - Prototipagem
Local: Centro Juvenil – Salvador
Atividades que ocorreram nessa Etapa: diálogo sobre os processos da Etapa II (através das
técnicas da Engenharia Reversa e Tabela SWOT, com a participação de todos os envolvidos);
inversão de atuações nas áreas de design e programação; continuidade do design do APP;
desenvolvimento das telas no THUNKABLE; testes de telas do software na plataforma Android;
aplicação modo 2 da técnica do DT; finalização do design do APP, finalização do protótipo do
APP na plataforma THUNKABLE.
Etapa IV – Fase Beta
Local: Centro Juvenil – Salvador e Skype (finalização)

Atividades que ocorreram nessa Etapa: testes do APP; preenchimento do relatório de MVP;
preenchimento da tabela SWOT e preenchimento do instrumento avaliativo da ação e diálogo
sobre os novos aprendizados e experiências vividas no processo.
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ANEXO C: TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS

1. Depoimento (estudante)
“Eu me sinto muito lisonjeado, poucas pessoas têm essa oportunidade de produzir um aplicativo
que vai beneficiar várias pessoas, levar futura informação a cada aluno que gente não tem
contato e vai ser o usuário que vai consumir o nosso aplicativo, isso é de extrema importância
eu fui passar o São Joao no interior e descobrir que lá tem uma escola cultural aí fui falar com
minha prima que aquela escola cultural eu ajudei a produzir o aplicativo.”

2. Depoimento (estudante)
‘Eu fiquei na parte de programação, mas eu procurava dar dicas e opinião sobre o designer, mas
eu não tinha muita afinidade, minha cara é programação, a pesquisa em si foi feita com os
estudantes mas usando eu chegava em casa treinava para pesquisar os eventos que aconteceu
em cada colégio tanto na parte teatral cinema, workshop, dança eu tirava sempre um dia
somente para pesquisa com isso fomos melhorando o aplicativo a cada dia.”

3. Depoimento (estudante)
“Eu defino o aplicativo como forma de levar informação e cultura aos jovens estudantes do
colégio público em cada região vai ter uma programação que ser definida pelo colégio, esse
aplicativo não só os alunos mas quem de fora pode entrar no aplicativo vê a programação e se
cadastrar é uma forma que a tecnologia veio para ajudar essa interação e levar informação ao
jovem. ”

4. Depoimento (estudante)
“Foi a primeira vez que pude juntar os colegas e produzir um aplicativo dessa magnitude vai
beneficiar tantos alunos da rede estadual, foi uma sensação incrível o aplicativo pronto depois
de todo o processo de criação e produção que passava cada semana. ”

5. Depoimento ( estudante)
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“Nosso primeiro contato foi na Campus Party foi apresentado a ideia e agente abraçou e foi a
primeira vez que a gente começou a ter um chuva de ideias e como poderia ser feito o aplicativo
e em seguida após a Campus Party a gente se juntou no CJ e a galera começou a desenvolver,
e quando a gente não tinha mais tempo no CJ a gente marcava horário e continuava se
encontrando no Hangouts para poder terminar o aplicativo e entregar na melhor forma possível.

6. Depoimento (estudante)
“Para mim foi experiência incrível de poder aplicar o que estava aprendendo no curso tanto de
programação e designer, tanto o aplicativo em se e o contato com meus colegas foi de
fundamental importância para tirar dúvidas e ter ideias, já que várias pessoas pensam melhor
do que uma e achei essa experiência incrível, se pudesse faria tudo de novo só para ter contato
com os colegas e programar. ”
7. Depoimento Alcides (Gestor do Centro Juvenil de ciência e Cultura – Central)
“Essa ação é extremamente importante com os alunos da turma de games daqui do Centro
Juvenil, uma coisa que surgiu na Campus Party no mesão que Carla estava com toda a equipe
construindo, fazer um aplicativo uma ação direta com a escolas culturais, tudo que tem aluno
envolvido tem um significado de valor muito importante, para gente que é da escola, e acredita
eu esse aplicativo não fique aqui em nossas fronteiras e que ele seja expandido, a expectativa
em bem bacana. O coordenador Iuri está ciente desse processo, Carla está criando como
professora do projeto de mestrado dela, cito o professor Jaime que não posso esquecer, como
essa construção belíssima de ideias essa ação coletiva do aplicativo, nós como gestão estamos
bem felizes. ”

8. Depoimento (estudante)
“O aplicativo Escolas Culturais foi incrível para mim e outros alunos estão desenvolvendo a
gente começo em agosto na Campus Party e estamos construindo aqui no Centro Juvenil com
ajuda da professora Carla esse aplicativo tem como objetivo ajudar as pessoas que querem se
informar mais sobre as escolas culturais. Esse aplicativo vai reunir eventos programações e
informações dessas escolas que estão espalhadas. ”
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9. Depoimento (estudante)
“A experiência na Hackathon na Campus foi motivadora a gente teve o pensar no que fazer
como fazer e tinha um prazo era tudo organizado para agente programar fazer a parte logica
pensar, isso motivou bastante agente continuar o projeto, e por isso que a gente está aqui até
hoje, foi dessa forma que a tudo começou. ”

10. Depoimento (estudante)
“Houve a forma de conhecer e trabalhar como designer também com a parte lógica de
programação e gente vai se ajudando mesmo as partes de cada um tudo era divido e íamos nos
ajudando houve uma cooperação nesse projeto da gente e na minha vida houve um
amadurecimento, participar de uma ideia como essa foi inédita na minha ida eu acho para todos
nos que fazemos a oficina de gamers e aplicativos mas não tínhamos participado de um projeto
como esse, de criar um aplicativo e ir ao fundo, criar tudo certinho, ter as marcações corretas,
espaços corretos seguindo uma ordem padronizada para gente, foi uma experiência da nossa
vida, abrindo portas para nossa vida que muito importante para nossa experiência e nossa
carreira.”

11. Depoimento (estudante)
“Para mim foi uma surpresa, quando recebi o convite para participar desse Hackathon. Primeiro
a ida para a Campus Party era para participar da Gamejam poucos dias antes foi cancelada e a
gente não tinha o que fazer e recebemos essa proposta que nos surpreendeu e a gente encontrou
outro objetivo para participar. ”

12. Depoimento (estudante)
“A gente se aprofundou, mas, a gente deu o melhor, para construir esse aplicativo, foi uma
experiência inédita para a nossa vida”.
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13. Depoimento (estudante)”
“Para a ideia do projeto a gente se jogou, nos aprofundamos para ficar melhor para quem vai
utilizar o aplicativo tanto no designer, no acesso de uma tela para outra a gente foi aprendendo”.

14. Depoimento (estudante)
“Bem, eu achei bem interessante pelo conhecimento de programção que nunca tinha visto antes
não sabia que nem existia , também foi interessante trabalhar em grupo com os colegas da
oficina, interessa por ate todo mundo trabalhar junto colaborando, cada se ajudando de certa
forma, programando eu no designer, Davi, Delano, todo mundo cada um numa área, cada um
se dando foi uma oportunidade única fazer um aplicativo que consiga informa as pessoas sobre
os eventos que vai ter na escola”

15. Depoimento (estudante)
“Interessante, eu não fazia designer de aplicativo, depois da Campus Party comecei a praticar
no XD, desenvolver o aplicativo, entender a programação entender como funcionava, para
conseguir fazer com, mas facilidades, aí não teve tanta dificuldade para criar.”

16. Depoimento (estudante)
‘Eu achei que houve uma grande mudança nas pessoas que participaram no aplicativo do
desenvolvimento do aplicativo e por todo o conhecimento que a gente adquiriu das ferramentas,
que a gente não dominava cm tanta facilidade, hoje agente com certeza aprendeu o suficiente
para fazer outros aplicativos, se a gente chegar na nossa oficina por exemplo, a gente com
certeza, com o nosso conhecimento que estamos adquirindo desde período de agosto,
conseguimos fazer outros aplicativos”

17. Depoimento (estudante)
“A gente dialogou tudo no primeiro dá as cores do aplicativo, também as cores de casa
linguagem artística, agente se baseou no logo das escolas culturais, é uma mãozinha que cada
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dedo é uma cor diferente, então agente quis trazer da logomarca das escolas culturais, para
trazer a identidade do aplicativo ne, agente criou calendário para agenda cultural, agente
colocou uma maneira de poder entrar em contato, seja no mapa para a pessoa localizar a escola,
realmente eu consegui evoluir depois desse aplicativo.”

18. Depoimento (estudante)
“Fazer esse projeto com outros alunos foi muito bom, já que a gente mesmo colocou a mão na
massa, para fazer esse aplicativo, em que milhares de pessoas vão poder utilizar o aplicativo
das escolas culturais vai ajudar muita gente a encontrar a programação da escola a localização
das mesmas e levá-los a esses eventos, evento do tipo dança teatro, cinema oficina, entre outros
eventos gratuitos que pudessem ser aproveitados pela população que não possui muito
conhecimento sobre a existência daquilo.”

19. Depoimento (estudante)
“Todo mundo se ajudou cada um ajudou o outro no que sabia e os professores da gente deu
total apoio no que agente precisou motivou a gente tirando o que no estava tão bom, dando
muitas ideias isso ajudou bastante a continuar esse aplicativo. ”

20. Depoimento (estudante)
“A coletividade desse projeto de aplicativo foi importante porque os professores Carla e Jaime
ajudaram bastante na criação e eles sugeri mudanças e mostravam o que poderia melhorar,
motivando cada vez mais a gente a dar continuidade no aplicativo e isso ajudou bastante cada
um e nós para manter um aplicativo ideal para as pessoas que vão utilizar. ”
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ANEXO E: PROJETO ESCOLAS CULTURAIS

PROJETO ESCOLAS CULTURAIS

1. APRESENTAÇÃO

O Programa Escolas Culturais, é uma iniciativa do Governo do Estado, com o objetivo de
dinamizar as atividades culturais nas suas escolas, produzidas pela própria comunidade cultural,
entendida como Escola e Comunidade, através de apresentações culturais, explorando e
interagindo com as diversas linguagens artísticas, como cinema, música, teatro, dança, dentre
outras.

A ideia do programa é também oferecer formação em gestão e políticas culturais para
professores, alunos e representantes das comunidades, onde as escolas estão inseridas.

Fortalecer a relação entre a comunidade e as escolas promove um ambiente de cooperação,
preconizado por dois outros programas do Governo do Estado, o Educar para Transformar e o
Pacto pela Vida, articulados com este Programa de Escolas Culturais para promoverem a
redução da vulnerabilidade social e melhoria do índice de desenvolvimento humano dos
municípios onde teremos Escolas Culturais.

O programa tem a participação de três secretarias estaduais: Cultura; Educação; e Justiça,
Cidadania, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. As três pastas assinaram protocolo de
intenções, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 21 de maio de 2016. Conta também
com o apoio da Casa Civil, por meio do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
(FUNCEP), que vai disponibilizar grande parte dos recursos para custear este programa.

O Programa Escolas Culturais foi proposto pela Secretaria de Cultura, com base nos princípios
da Lei Orgânica da Cultura da Bahia Lei 12.365 de 30.11.2011, com destaque para o Art. 4º,
Capítulo II., que determina como princípios e objetivos fundamentais da Política Estadual de
Cultura:
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I - direito fundamental à cultura;
II - respeito aos Direitos Humanos;
III - liberdade de criação, expressão e fruição;
IV - valorização da identidade, da diversidade, da interculturalidade e da pluralidade;
V - reconhecimento do direito à memória e às tradições;
X - territorialização de ações e investimentos culturais;
XII - integração com as demais políticas públicas do Estado, que determina como princípios e
objetivos fundamentais da Política Estadual de Cultura:

2. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

Do Educar para Transformar, no âmbito da educação, tem-se o fomento às ações que promovam o
encontro entre o projeto pedagógico de escolas públicas estaduais e as experiências culturais e
artísticas em curso nas comunidades locais, potencializando a participação destas no processo de
aprendizado escolar, promovendo um maior alcance dos projetos estruturantes artísticos das escolas,
já existentes.

No âmbito social, o Programa prevê ações de prevenção social executadas por diversas Secretarias
de Estado, voltadas para a população vulnerável das áreas identificadas como críticas em termos de
criminalidade, de modo a reafirmar direito e dar acesso a serviços públicos indispensáveis. A
SJDHDS, com o Pacto Pela Vida e o Setorial de Prevenção Social: discute, formula, articula e
acompanha ações sociais de prevenção dirigidas para o público vulnerável das áreas do entorno das
Bases Comunitárias de Segurança e dos municípios considerados prioritários para o Pacto Pela Vida.

Em localidades com alto índice de vulnerabilidade social, as unidades escolares tendem a ser o
principal viés de cidadania e proteção de crianças e jovens contra a violência, o desalento e a
desinformação, oferecendo alternativas atrativas de ver a realidade social, buscando uma ocupação
agregadora e mais sustentável para o futuro destes jovens.

O Programa objetiva intensificar do contato e intercâmbio do conhecimento técnico, científico,
artístico e cultural, produzido pela comunidade escolar (estudantes, professores, funcionários,
familiares e outros) com os conhecimentos e saberes populares, tradicionais trazidos pelos idosos,
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mestres e mestras, artistas e fazedores de cultura das comunidades e a contribuição para a formação
integral dos estudantes e professores envolvidos.

1. Justificativa

Tornou-se comum o pensamento segundo o qual educação pública, gratuita e de qualidade é
obrigação da escola. A história tem comprovado, porém, que a educação de qualidade não é provida
somente pelas unidades escolares, seus professores e técnicos. É que a educação, enquanto
transformação, pressupõe um conjunto de ações formativas do próprio sujeito, em sua individualidade
e subjetividade próprias.

Nesse sentido, hoje não se concebe que a educação seja uma

responsabilidade unicamente compartilhada pelos professores e pelos alunos. A educação
transformadora de que os jovens baianos precisam e pela qual esperam está imbricada de práticas
culturais, ludicidade e diálogos com os diversos saberes disponíveis na sociedade.

A ação educativa transformadora exige professores, técnicos e estudantes com habilidades
desenvolvidas para exercer o papel de gestor cultural. Lidar com bens e produtos culturais, diferentes
públicos, instituições e aquisição de bens e serviços é uma atividade que impõe responsabilidades e
conhecimentos específicos sobre cultura. Por isso, o Programa Escolas Culturais é mais relevante
porque oportuniza a capacitação dos principais agentes escolares envolvidos no processo, para que
possam gerir o Programa nos municípios, garantindo qualidade e eficiência no trato com a cultura.

As Escolas Culturais foram criadas pelo sentimento de urgência, como forma de ter a resposta mais
rápida, para:


Oferecer para os nossos jovens e adultos a formação e oportunidade de despertar aptidões e
competências para atuarem na linha de gestão cultural e expressões artísticas;



Fortalecimento da autoestima a partir da descoberta de potenciais aptidões, baseadas na
criatividade, inserção social e valorização da identidade cultural da comunidade local;



Desenvolvimento das relações e atitudes sócio emocionais, através do exercício de atividades
grupais, mediadas pelo respeito ao próximo e às regras estabelecidas;
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Estimulo ao desenvolvimento de habilidades de nossos jovens adolescentes para que possam
ampliar uma nova percepção da realidade e o redimensionamento do seu futuro.

2. Abrangência

O Programa Escolas Culturais abrange os 27 Territórios de Identidade, em comunidades escolares
situadas em localidades com maior vulnerabilidade social (CVLI), integrantes do Programa Educação
em Tempo Integral (SEC), localidades prioritárias do programa Pacto pela Vida (SSP), além de
escolas com auditórios possíveis para implantação de espaços de audiovisual e cine clubes.

O Programa Escolas Culturais contempla, inicialmente, 85 escolas estaduais públicas baianas,
escolhidas a partir dos seguintes critérios, nem todos presentes nos municípios escolhidos:
•

Municípios sede dos 27 Núcleos dos Territórios de Identidades;

•

Municípios prioritários do programa Pacto pela Vida (vulnerabilidade social), bairros de
Salvador com Base Comunitária de Segurança Instalada;

•

Unidades Escolares preferencialmente do Programa de Educação em Tempo Integral.



Estudantes líderes de turma das Escolas Públicas indicadas;



Professores articuladores das escolas envolvidas no Programa;



Representantes Territoriais de Cultura

3. Objetivos

3.1. Geral

Dinamizar as escolas públicas, potencializando projetos estruturantes artísticos culturais que a escola
desenvolve, além de trabalhar com produção audiovisual como ferramenta pedagógica que possibilite
um melhor ensino-aprendizagem.

3.2. Específicos

a) Propiciar condições para o desenvolvimento de atividades culturais, potencializando o
processo ensino-aprendizagem;
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b) Dinamizar os projetos estruturantes artísticos (AVE – Arte Visual, FACE – Festival Anual da
Canção Estudantil, PROVE- Produção de Vídeo Estudantil, TAL – Tempo de Arte Literária,
EPA – Educação Patrimonial Artística, DANCE – Dança Estudantil, FESTE – Festival
Estudantil de Teatro e ENCANTE – Encontro dos Corais Estudantis) e grupos artísticos já
existentes na escola e apoio para criação de outros se a escola solicitar, como fanfarras, entre
outros.
c) Desenvolver ações de audiovisual na comunidade escolar, fortalecendo o PROVE – Produção
de Vídeo Estudantil, como um elemento de prática pedagógica, articulando ações que
combinem o acesso, a reflexão e a produção audiovisual no âmbito educacional;

d) Implementar à leitura crítica do produto audiovisual, compreensão dos elementos que compõem
a sintaxe audiovisual, instrumentalização para a produção de conteúdos audiovisuais locais e
busca de espaços de visibilidade para as produções locais;

e) Utilizar recursos audiovisuais para produção de vídeos educativos. Criação de pequenos
documentários e/ou curtas-metragens, envolvendo os estudantes em pesquisas, levando-os a
refletirem e recriarem suas vidas em movimento.

f) Criar um Núcleo de Arte e Cultura em cada escola, composto por 1 professores e dois alunos
multiplicadores para difundir as metodologias e práticas pedagógicas nas escolas e
comunidades, além de organizar a agenda cultural da unidade escolar;

g) Capacitar os Núcleos de Arte e Cultura - presencial e à distância, com carga horária de 110
horas, em parceria com a UFBA para construção da programação das escolas culturais e
formação em gestão cultural;

h) Ampliar e consolidar uma nova concepção de educação, associada à arte e à vida cultural;

i) Relacionar programa e ações das Secretarias de Educação e de Cultura, para o fortalecimento
da escola como espaço de referência, de interação cultural e artística da localidade em que
atua;

148

j) Otimizar o aproveitamento da escola pública, dos trabalhadores da educação e da comunidade,
por meio do uso intensivo do equipamento escolar, realizando apresentações públicas com
múltiplas linguagens artísticas envolvendo alunos, professores e atores da comunidade;
k) Realizar atividades musicais, para despertar e potencializar os talentos dos estudantes,
focando o Festival Anual da Canção Estudantil;

l) Aproximar os servidores da Secretaria da Cultura, que atuam nos Territórios, dos projetos
artísticos desenvolvidos pela SEC, contribuindo na formulação, mobilização e execução dos
projetos;

m) Realizar mapeamento cultural e artístico da escola e da sua localidade de atuação;

n) Relacionar os Centros de Cultura gerenciados pela SECULT com as escolas públicas,
proporcionando exposições, mostras, gratuidade de pauta, entrada gratuita e formação em arte
e cultura;

o) Contribuir para a conscientização e preservação do patrimônio público, como monumentos
culturais, escolas e demais equipamentos públicos;

p) Despertar para a conscientização e prevenção de danos relacionados aos riscos sociais, por
meio da maior aproximação entre escola e comunidade, como também a expressão artística
de crítica social consequente;

4. Diretrizes Gerais


Existência de Portarias, Protocolo, Projeto, Notas Técnicas, Atas e demais documentos
que constituíram o Projeto.



Relação entre o portfólio de ações e projetos existentes nas secretarias envolvidas e o
Projeto Escolas Cultural



Disponibilidade de recursos financeiros e institucionais para apoiar a realização do
Projeto



Condições de execução do Projeto desde a sua concepção, modelo de gestão e avaliação;



Projeto de Cursos de Formação em Política e Gestão Cultural e Audiovisual;

149



Certificação de experiências e práticas inovadoras dos professores;



Assiduidade e participação dos integrantes dos cursos de formação cultural, bem como
aplicação dos conceitos e técnicas aprendidas na execução do Programa.



Ações de mobilização e articulação para constituição dos Núcleos de Cultura das
escolas;



Planejamento das reuniões e participação do Núcleo nas ações do Programa.



Espaços físicos das escolas onde funcionarão a coordenação dos Núcleos de Cultura e
as atividades culturais, devidamente equipados com móveis e equipamentos;



Quantidade e representatividade dos ativos culturais registrados no mapeamento



Quantidade e representatividade da programação eleita a partir do envolvimento da
comunidade escolar nas atividades do Núcleo.



Presença de estudantes das Escolas Culturais nos eventos e atividades das secretarias
envolvidas no Projeto.

5. Eixos Norteadores


Necessidade de dinamização cultural nos municípios baianos:



Incentivo do uso da escola como principal equipamento de interação social nas
comunidades



Necessidade de capacitar professores e comunidade para a gestão cultural e produção
audiovisual



Necessidade de ação transversal capaz de contribuir para a diminuição dos índices de
vulnerabilidade infanto-juvenil à Violência.

6. Escopo Pedagógico do Projeto

O Escopo Pedagógico do Projeto Escolas Culturais apresenta articulação entre os projetos já
existentes nas unidades escolares, estabelecendo eixos norteadores de gestão metodológica e
pedagógica para potencializar os Projetos Estruturantes de Arte e Cultura e as interfaces com
novas possibilidades de diálogos com as várias linguagens culturais.
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ANEXO F – CANVAS CONSTRUÍDO EM REUNIÃO
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ANEXO G : DOCUMENTAÇÕES – PROJETO ESCOLAS CULTURAIS

Documentações para o Programa Escolas Culturais
UNIDADE ESCOLAR
 Termo de Adesão

ESTUDANTE







Ficha de inscrição
Termo de Autorização
Termo de uso e imagem
RG (carteira de identidade (legível)
Comprovante de residência
Comprovante de matrícula/ou atestado de matrícula

PAIS ou RESPONSÁVEIS (para o aluno menor)
 RG (carteira de identidade (legível)
 Assinatura em todos os documentos (Ficha de Inscrição, Termo de Autorização e Termo de
uso e imagem)

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
 Ser Líder de Classe
 Ser Estudante regularmente matriculado do 8º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do
Ensino Médio.
 Ser participante de um dos Projetos Estruturantes ou qualquer outro projeto que a escola
desenvolva
 Assegurar a paridade de gênero
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TERMO DE ADESÃO DA UNIDADE ESCOLAR AO PROGRAMA ESCOLAS
CULTURAIS/2017

Colégio/Escola: _________________________________________________________
situado (a) a ____________________________________________________________
vem,

por

meio

deste,

oficializar

o

interesse

dessa

instituição,

código

do

MEC____________________ , código da SEC_______________, em participar do
PROGRAMA ESCOLAS CULTURAIS, da SECULT em parceria com a SEC, através do
Programa Educar para Transformar e outras secretarias, que propõe dentre seus
objetivos o fomento a ações que promovam o encontro entre o projeto pedagógico e as
experiências culturais e artísticas nas comunidades locais, fortalecendo e dinamizando
as escolas por meio da cultura e em benefício da comunidade.

Com o compromisso de desenvolver as atividades propostas no referido PROGRAMA,
de acordo com as orientações e prazos vigentes.

______________________/BA, _____de __________________de 2017

_______________________________________________________________________
Assinatura e carimbo do Diretor do Colégio/ Escola
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA
PARTICIPAÇÃO DO MENOR DE IDADE NO “PROGRAMA ESCOLAS
CULTURAIS”

Eu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
identidade nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, responsável pelo (a) estudante menor
de idade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
identidade nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, autorizo sua participação no
PROGRAMA ESCOLAS CULTURAIS, DECLARANDO conhecer e estar de acordo com
as orientações e procedimentos para a participação no referido Programa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2016.

_______________________________________________________
Assinatura dos pais ou responsável

Cada estudante poderá ter apenas UM representante legal, sendo este, responsável
pela assinatura de todos os seus documentos referente à sua participação no
PROGRAMA.
*
Preencher com letra legível ou digitada.

Anexar cópia do RG do responsável legal
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DA OBRA, PROJETO, IMAGEM E
VOZ PROCEDENTE DO PROGRAMA ESCOLAS CULTURAIS

Eu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ ______ _ _ ,
identidade nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, filho (a) de (Mãe) _____ _ _ _ _
_ _ _ _____ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ (Pai) _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
residente e domiciliado a _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
__________________

_ _ _ _ _ _ _, estudante do Colégio / Escola

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , AUTORIZO a
Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob nº. 13937065/0001-00, situada na 5ª Avenida nº
550, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-004, a
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ nº 00.401.376/0001-08, situada a Palácio Rio Branco,
Praça Thomé de Souza, s/n – Centro, CEP 40.020-010 - Salvador – Bahia e a
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS,
CNPJ nº 14.504.377/0001-92, com sede na Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida,
nº 390, Plataforma 4, Térreo, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – Bahia.
Cep 41.745-005 neste ato representada pelo Núcleo Permanente de Arte e
Cultura, o uso da obra, projeto, imagem e voz.

O presente instrumento particular de autorização é celebrado a título
gratuito e exclusivo, podendo a imagem e a obra ser transmitida pelos meios de
comunicação dessas Secretarias, e de outras instituições governamentais, em
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Atribuições do Núcleo de Cultura e Arte:
 Gerir junto à equipe gestora da unidade escolar o desenvolvimento dos Projetos Estruturantes
Artísticos Culturais e outros desenvolvidos no Território de Identidade;
• Fazer levantamento das atividades artísticas e culturais já desenvolvidas pelos estudantes e de
outras do seu interesse;
•

Mapear as expressões culturais e artísticas da comunidade onde a escola está inserida;

•

Mapear e executar parcerias com grupos e movimentos culturais da comunidade;

•

Elaborar Plano de Trabalho com detalhamento das atividades culturais e de execução
financeira para manutenção da programação cultural;

• Identificar membros da comunidade para participar das atividades;
• Elaborar e apresentar uma programação de atividades culturais desenvolvida pela escola;
• Receber produtos culturais (filmes, CDs, DVDs, livros, etc) de todos os projetos apoiados pelo
SECULT e suas vinculadas: Fundação Cultural (FUNCEB), Fundação Pedro Calmon (FCP), Centro de
Culturas Populares e Identitárias (CCPI), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC),
Superintendência de Promoção Cultural (SUPROCULT);
• Vincular o projeto pedagógico à programação dos centros culturais, onde houver;
• Apresentar para o Colegiado Escolar da unidade o Plano de Trabalho com o detalhamento da
execução financeira;
• Apresentar relatório semestral sobre as atividades, resultados e perspectivas.
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ANEXO - H: INDICAÇÕES DAS PRÉ-ESPECIFICAÇÕES DO APP – ESCOLAS
CULTURAIS PARA MIGRAÇÃO DE PROTÓTIPO PARA PRODUTO

DESCRIÇÃO ATUAL DA ESTRUTURA DO APP:


Usuário pode consultar informações da Agenda Cultural ( histórico e cronograma
de calendário ).



Usuário pode participar da Agenda Cultural enviando informações na tela
“Participe”



Usuário tem acesso a localização de cada Escola Cultural do Estado da Bahia



Usuário tem acesso ao Feed de Noticiais recentes sobre as Escolas Culturais

PRIORIDADE: Essencial
PRÉ – CONDIÇÕES: O sistema de alimentação de informações tem que ter fluxo continuo
e atendendo ao feedback. PÓS – CONDIÇÃO: Telas contendo dados, históricos e funções
atualizadas
BANCO DE DADOS: Ligado ao servidor base da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia
PLATAFORMA UTILIZADA Thunkable - Ambiente de desenvolvimento usado (gratuito)
REQUISITOS FUNCIONAIS:
 O aplicativo funciona em dispositivos móveis ( smartphones e tablets ).
 Sistema compatível com ANDROID Adaptado para tela Touch Screen
 Todas as informações são armazenadas no banco de dados de um servidor.
 O aplicativo funciona através de rede de dados móvel ou wi-fi.
 O usuário pode indicar informações e participar da Agenda Cultural da Escola
 O usuário pode indicar comentários no APP
 O APP através do cadastro de participação e comentários voluntários do usuário cria
banco de dados (permite analisar o perfil dos usuários)
 O uso da regra dos 3 cliques (toda ação do usuário deve acontecer em no máximo 3
cliques)
 Interface da estrutura de navegação de fácil usabilidade
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:
 A velocidade está ligada ao tempo de utilização da tela ou acessos do usuário
(processados por segundos)
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 A métrica da portabilidade é o número de sistema-alvo
 A facilidade de uso pode ser medida pelo número de janelas
 A confiabilidade tem ligação com o tempo médio que o sistema pode apresentar
falhas
 Tempo de resposta (cada consulta ou interação está associado a velocidade da rede
de internet)
 Interface amigável e intuitiva (considerado aspectos de usabilidade e navegabilidade)
 Usuários simultâneos (sistema suporta processamento de multi usuários)
 Histórico de eventos (o usuário tem acesso ao histórico de eventos)
 Layout focado no público-alvo
 Padrões de interação conhecidos pelos usuários
A responsabilidade de alimentar o app com as informações da agenda cultural será de
cada unidade participante do projeto e qualquer pessoa interessada em obter informações
sobre a programação de uma determinada escola terá acesso através do aplicativo, com
possibilidade de interação com o público em geral (consulta da programação, participação
nos eventos e comentários em geral).
O escopo máximo do projeto é de 85 escolas, para a fase inicial do projeto é previsto que
20 escolas façam parte, sendo que 12 já foram inauguradas e 08 estão previstas para final
de março/18. Contudo, 40 escolas farão parte das agendas culturais de forma mais
atuante.

1.

OBJETIVO

Realizar a gestão e popularizar as atividades das escolas participantes do Projeto Escolas
Culturais, localizadas em diferentes cidades do Estado, para que seja possível se fazer
conhecidas as ações do projeto e a participação da comunidade em geral.

2.

JUSTIFICATIVA

Dificuldade financeira e capacidade técnica dos alunos que desenvolveram o protótipo do
app para colocá-lo funcional e em plataforma consistente e compatíveis com os servidores
da SEC.
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3.

PÚBLICO-ALVO

Público em geral

4.

2019

EXPECTATIVA DE PRAZO

