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Resumo 
 
A forma como o computador é utilizado nas atividades pedagógicas pode permitir o 
desenvolvimento de capacidades comunicacionais como a sincronia, a pertença, a empatia, 
a maioridade e a cercania. Neste artigo, analisaremos como o Plano CEIBAL (Conectividad 

Educativa de Informática Básica para la Aprendizaje en Línea) fomenta essas capacidades. 
O CEIBAL é uma política pública uruguaia para inclusão digital e social que entregou um 
computador a cada aluno em idade escolar e possibilitou acesso gratuito à Internet em 
espaços públicos. Para a análise deste artigo, utilizaremos as noções de "comunicação" e 
"verticalidade" de Harry Pross, “empatia” de Boris Cyrulnik e Frans de Waal e "vinculo" de 
Norval Baitello Jr. 
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Plano CEIBAL  

 

 Em 2007, o governo uruguaio iniciou um projeto educativo nacional de inclusão 

social e digital, entregando um computador a cada aluno da escola pública e oferecendo 

acesso gratuito à Internet em vários espaços públicos, como escolas, praças, hospitais etc. 

Essa política pública educativa foi nomeada Plano CEIBAL (Conectividad Educativa de 

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) e nasceu da proposta do projeto global 

OLPC (One Laptop per Child), fundada por Nicholas Negroponte (Laboratório de Meios do 

MIT – EUA). O projeto OLPC tem como missão criar oportunidades educativas para 

crianças pobres do mundo, entregando a cada uma delas (modalidade 1:1) um computador 

de baixo custo, conectado à Internet e com software livre. Os laptops desenvolvidos no 

projeto OLPC chamam-se XO e apresentam algumas características específicas: tamanho 

menor do que os convencionais, mais resistência, bateria de longa duração, ausência de 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Games do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 

XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Doutoranda do Curso de Comunicação e Semiótica da PUC-SP. E-mail: hnava@uol.com.br 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 

2 

disco rígido, monitor antirreflexo, multimídia e entrada para microfone externo e podem ser 

usados em rede através do Ad Hoc. 

 Os princípios estratégicos do CEIBAL estão divididos em três diferentes pilares: o 

pilar educativo, que garante a democratização do conhecimento, o pilar social, que cria 

igualdade de oportunidades no acesso à tecnologia, e o pilar tecnológico, que prevê a 

universalização de instrumentos que possibilitem ao aluno o uso da tecnologia digital. 

 Atualmente3, todas as crianças do Ensino Primário e Médio4 públicos têm um laptop 

com uso proprietário, ou seja, o aluno é dono do equipamento até o final dos estudos 

escolares e quase 99% das escolas públicas (rurais e urbanas) têm acesso gratuito à Internet. 

Com o objetivo de integrar a tecnologia digital ao ensino e aprendizagem, o projeto oferece 

ao sistema educativo uruguaio, através de um site, recursos educativos abertos, ferramentas 

(plataforma educativa PAM e CREA2) e conteúdos digitais, além de uma plataforma 

multijogador (DOMO), biblioteca digital e também cursos e oficinas (presenciais, on-line e 

por videoconferência) de formação para alunos e professores, como os cursos Ceibal en 

Inglés, Robótica e Scratch, por exemplo. Além da capacitação e dos conteúdos digitais, o 

Plano organiza atividades pedagógicas em que alunos e professores são convidados a 

participar de olimpíadas, concursos, desafios, experiências e projetos de formação, como Tu 

Clase e Uruguay, Diseñando el Cambio e Ceibalin, por exemplo.  

 As atividades educativas definem como o corpo deve utilizar o espaço: sentado, 

sentado e em grupo, sentado e sozinho na frente de uma tela, em movimento etc. O corpo, 

ao longo dos anos, vai constituindo o seu espaço: “Este espaço em que nós vivemos não é 

dado, não vem pronto; nós o constituímos a duras penas. Engatinhando, caindo, segurando, 

depois caindo novamente, subindo a escada, saindo do berço... conquistamos a vertical” 

(Informação Verbal5). Esta conquista “es una de las primigenias experiencias humanas con 

la que se vinculan otras cualidades humanas: arriba y abajo, horizonte y distancia, incluso 

claro y oscuro” (PROSS, 1989:38). Será através dos objetos que a criança irá aprender essas 

distinções que marcarão o seu pensamento e visão de mundo (Pross).  

                                                 
3 O CEIBAL entregou, de abril de 2007 a maio de 2015, mais de um milhão de laptops e tablets aos alunos da escola 
pública (5 a 16 anos) de todo o país e aos seus professores (EN PERSPECTIVA, on-line). Instalou, até março de 2013, 
7.014 acessos à Wi-Fi em praças públicas, hospitais, clubes, bibliotecas etc. (RIVOIR e LAMSCHTEIN, 2014). 
4 A educação no Uruguai é obrigatória por 14 anos, a partir dos quatro anos de idade. O sistema está dividido em quatro 
níveis: Educação Inicial (3 – 5 anos); Primária (6 – 11 anos); Educação Média ou Secundária (12 – 17 anos); Educação 
Terciária: Técnico (Nível Médio ou Superior); Formação de Professores ou Universidade (Graduação e Pós-graduação). 
(ANEP, on-line). 
5 Aula proferida por Norval Baitello Jr. [Jun. 2016] São Paulo, 2016. Arquivo mp3 (124 min.). 
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 Para Pross, a comunicação humana começa no corpo, no cara a cara, num espaço 

presencial e toda comunicação retorna para lá. Portanto, o corpo é a mídia fundamental no 

processo de comunicação, pois é ele que emana e percebe os sons, os gestos, os 

movimentos, os odores, as fisionomias e as posturas. Além de emanar e perceber as 

diferentes formas de linguagem, o corpo também gera, por sua simples presença no espaço, 

a disposição à troca, à vinculação com o outro e com o meio, pois somente assim 

conseguimos sanar nossas finitudes, carências e fragilidades. 

 No caso do CEIBAL, a maioria das atividades educativas propostas define que o 

corpo deve dividir um espaço comum, ou seja, deve constituir o espaço de forma 

colaborativa, em grupo e presencialmente: sentados juntos, em mesas redondas ou 

quadradas que acomodam vários alunos, compartilhando um único computador ou um 

único kit de peças de Lego, por exemplo. Dentro desse espaço, os XOs são utilizados como 

um instrumento que cria um ambiente de comunicação; e o corpo, estando no mesmo 

espaço e tempo, compartilha essa presença com os outros. A tecnologia não é usada como 

um fim em si mesmo, mas como um instrumento vinculador. 

 O XO, portanto, além de permitir organizar e enlaçar conteúdos e experiências com 

os objetivos de aprendizagem, constrói ambientes de comunicação, pois fomenta, através do 

formato de suas atividades, os vínculos e as dimensões emocionais dos processos 

comunicacionais. Se não fosse assim, a tecnologia estaria servindo apenas para conectar, 

para trocar informação entre espaços e tempos diferentes, colocando em risco a 

comunicação presencial e os espaços de convivência. Quando mediatizamos a 

comunicação, subtraímos informação, já que, ao introduzir um aparato (computador, 

televisão, rádio etc.) para ampliar no espaço e no tempo o alcance da informação, os 

sentidos acabam sendo retirados. A comunicação mediatizada privilegia o sentido de 

distância (visão e audição), que é o sentido de prontidão e alerta (BAITELLO Jr., 2012). 

 As atividades pedagógicas propostas pelo CEIBAL utilizam regras recorrentes em 

sua metodologia, como, por exemplo, o trabalho em grupo e a apresentação presencial do 

trabalho final. Para compreender melhor as capacidades comunicacionais que são 

desenvolvidas ou utilizadas por essas atividades, analisaremos as duas regras citadas acima 

a partir da Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos. 

 

Trabalho em grupo 
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 Desde 2014, o Plano propõe às escolas públicas uma olimpíada de robótica e 

programação com o objetivo de “difundir, compartir y destacar los mejores trabajos en 

Robótica y Programación en Scratch, fomentar el trabajo en equipo e integrar diversas 

asignaturas” (CEIBAL OLIMPIADA, on-line).  

 A Olimpíada divide-se em categorias: Robótica, Programação e Videojogos, além 

do Torneio FLL6 (First Lego League). Para participar, os alunos devem ser estudantes da 

Educação Primária, Ciclo Básico ou Segundo Ciclo da Educação Secundária. Além disso, 

cada equipe é formada por até três estudantes e um docente responsável. Para o torneio 

FLL, são selecionadas 30 escolas dentre as que já se destacaram na categoria de Robótica 

em olimpíadas anteriores. 

 O trabalho em grupo permite que os alunos desenvolvam diversas capacidades 

comunicacionais. Comunicar é criar ou manter ambientes de vinculação, ou, ainda, a 

comunicação são tentáculos ou elos que lançamos para capturar o outro. Vincular é “ter ou 

criar um elo simbólico ou material, constituir um espaço (ou um território comum), a base 

primeira para a comunicação” (BAITELLO Jr., 1999:89). O vínculo é da ordem do 

comunitário, do comum, pois é um elo que se constrói pela e na participação, estando 

corporalmente num mesmo espaço e tempo.  

 Em entrevista, Miguel Benitez, docente de informática do Liceo 19 de Montevideo e 

professor responsável dos grupos que participaram da Olimpíada de 2015, comenta que os 

estudantes formaram as equipes de acordo com suas afinidades e amizades e que “(…) dos 

de estos alumnos eran más calladitos, no eran los más populares del grupo, y creo que la 

Olimpiada sirvió para unirlos a los otros de la clase, mejorar el relacionamiento entre todos, 

porque al ir todos juntos, abrazarse, mejoró esa parte (…)” (Informação Verbal7). 

 O estar juntos, como comentou o professor Benitez, permitiu melhorar o 

relacionamento entre eles, porque, como somos sensíveis aos outros, a convivência acaba 

coordenando as ações, sincronizando os membros do grupo. A sincronia ocorre na 

comunicação presencial, no estar presente num mesmo espaço e num mesmo tempo, porque 

o indivíduo precisa “... fazer um mapeamento entre o próprio corpo e o corpo de um outro e 

incorporar os movimentos desse outro” (WAAL, 2010:81).  

                                                 
6 Torneio internacional que acontece em 80 países e que tem como objetivo incentivar os alunos a resolverem problemas 
do mundo, desenhando, construindo e programando um robô com as peças do LEGO MINDSTORMS. 
http://www.firstlegoleague.org/about-fll 
7 BENITEZ, Miguel. [Jun. 2015]. Entrevistador: Helena Maria Cecilia Navarrete.  Montevideo-Uruguai, 2015. Arquivo 
mp3 (180 min.). 
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 A conexão social que define a sincronia é uma capacidade comunicativa importante 

para a socialização e a manutenção do grupo. Para Pross, a função central da comunicação é 

a sincronização social. “A sincronização social significa colocar em sintonia, num mesmo 

tempo, pessoas, corpos e vida, para que exista uma coisa chamada comunidade. Sem 

sincronização social não há sociedade, não há comunidade. Portanto, sem comunicação não 

há comunidade” (Informação Verbal8).  

 Além de desenvolver a capacidade comunicativa de sincronização, ao definir que o 

trabalho deve ser desenvolvido em grupo, participando presencialmente de momentos de 

construção de um objetivo em comum, um robô ou um jogo, o Plano promove um ambiente 

de comunicação onde os vínculos de partilha, de afeto, de reconhecimento e de 

conhecimento são fomentados. Esses vínculos permitem que os alunos desenvolvam a 

capacidade comunicativa do sentimento de pertença, sentimento tão necessário para os 

seres humanos: “Não pertencer a ninguém é não se tornar ninguém. Mas pertencer a uma 

cultura é tornar-se uma pessoa única” (CYRULNIK, 1995:75). Portanto, a pertença que 

surge da vinculação, do elo com os outros e com o mundo, nos permite sentir-nos um. 

 O abraço, outro objeto de comentário do professor, é a expressão de afeto mais 

elementar (WAAL, 2010). O gesto do abraço permite romper hierarquias, demonstrando a 

cercania entre os participantes do grupo. “O contato corporal faz parte de nossa biologia 

mamífera e remonta aos cuidados maternos de amamentar as crias e carregá-las no colo” 

(WAAL, 2010:137), por isso tendemos a abraçar em momentos de alegria ou de tristeza, 

para festejar ou consolar, mostrando ao outro que compartilhamos seus sentimentos. 

Quando se educa para a cercania, para a proximidade, para a coexistência, para as 

diferenças, se educa na horizontalidade (PROSS, 1989), o que nos oferece oportunidades do 

contato sem medo, do abraço e do beijo.  

 Outra importante capacidade comunicativa que é desenvolvida pelo trabalho em 

grupo é a empatia. Nosso cérebro conecta o mundo externo com o mundo interno através de 

emoções. A empatia é uma emoção não voluntária e inconsciente que permite ajustar 

“nosso comportamento à situação do outro, porque esta tornou-se nossa também” (WAAL, 

2010: 116).  

 Essa capacidade de reconhecer os sentimentos e perspectivas do outro requer uma 

“aptitud sensorial para percibir los indicios y señales emitidos por el cuerpo del otro, y una 

                                                 
8 Aula ministrada por Norval Baitello Jr. [Mar. 2016] São Paulo, 2016. Arquivo mp3 (220 min.). 
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aptitud neurológica para convertirlos en signos que formen una representación del mundo 

del otro”, além de “una intención de habitar el mismo  mundo, un impulso hacia el otro y 

una anticipácion…” (CYRULNIK, 2003:209). Portanto, além de ter as habilidades 

sensoriais e neurológicas adequadas, precisamos nos vincular ao outro para sermos capazes 

de compreender os seus desejos.  

 É possível controlar a empatia através da identificação ou atenção seletiva. E são 

nesses fatores que a escola pode trabalhar, pois, ampliando o grupo de pessoas ou de 

assuntos com os quais os alunos se identificam, aumentamos a capacidade empática deles. 

“A identificação ocorre mais facilmente com as pessoas que têm a mesma origem cultural 

que nós, os mesmos traços étnicos, a mesma idade, o mesmo sexo, profissão e assim por 

diante” (WAAL, 2010: 118), ou seja, aumentar a empatia é trabalhar com a aceitação do 

diferente. Além disso, é importante saber que a empatia se manifesta em ambientes de 

cooperação, ou seja, onde ocorre colaboração entre pessoas, como acontece em trabalhos 

em grupo. 

 Finalmente, a forma de trabalho que privilegia a construção em grupo permite que 

os alunos desenvolvam a alteridade: capacidade comunicativa que permite ao indivíduo, no 

vínculo com o outro, formar o sentido do eu: o outro é um outro, não sou mais eu.  

 

Apresentação Presencial do Trabalho 

 

 As equipes que participam da olimpíada devem criar um projeto com os temas 

definidos pelo CEIBAL. Este ano os temas são "Sementes e Legumes, e o Centro Educativo 

Autossustentável do Futuro".  

 Na categoria de Robótica, os alunos devem fazer um projeto utilizando os kits9 

entregues pelo Plano CEIBAL, os quais contêm, basicamente, um conjunto de peças de 

LEGO, um motor e alguns sensores (sensores de distância e inclinação, por exemplo). Na 

categoria Programação, os estudantes devem desenvolver um jogo utilizando a linguagem 

de programação Scratch. A plataforma que trabalha com algoritmos foi projetada para ser 

usada por crianças de 8 a 16 anos, para que elas aprendam a programar e criar jogos, 

                                                 
9 O CEIBAL entregou, até setembro de 2015, mais de 5.000 kits de robótica às escolas públicas de todo o país e aos 
centros de formação docente. O objetivo desses kits é ensinar os alunos a construir e programar um robô, e também a 
integrar esses conhecimentos às outras áreas do saber, como Física, Matemática, Arte etc. (EL PAIS, on-line). 
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animações e histórias interativas de forma fácil e intuitiva, usando, para isso, blocos 

gráficos de programação.  

 Para participar da primeira etapa da olimpíada, etapa classificatória, os alunos 

devem enviar um material específico através do site do CEIBAL. Se for na categoria 

Robótica, eles devem enviar um vídeo mostrando o projeto; se for na categoria 

Programação e Videojogos, eles devem submeter um programa feito com Scratch.  

 Os projetos são avaliados segundo critérios já definidos no regulamento. Na 

categoria Programação10, são considerados o funcionamento, a interface, a criatividade, a 

programação e o valor educativo do projeto. Na categoria Robótica, se avaliam a 

planificação e desenvolvimento do projeto, inclusão de outras disciplinas, criatividade e a 

solução prática do problema. As equipes selecionadas passam para a etapa presencial, que 

dura dois dias e é realizada no edifício sede do CEIBAL. 

 Na etapa presencial, os alunos da categoria Programação devem desenvolver um 

novo projeto com instruções similares; já na categoria Robótica, os projetos selecionados 

devem mostrar sua proposta numa feira. Durante três horas, diferentes jurados avaliam os 

projetos. O torneio FLL acontece no último dia e os participantes realizam uma série de 

desafios propostos pelos jurados. São premiados os três melhores projetos nas três 

categorias. 

 A forma como os alunos da categoria Robótica apresentam os trabalhos e como 

acontece a avaliação dos projetos nos permite analisar a segunda regra que normalmente o 

CEIBAL propõe em suas atividades pedagógicas: apresentação em público dos trabalhos. 

 Normalmente os momentos de apresentação acontecem no começo do evento, 

quando cada escola ocupa uma mesa e ficam todas distribuídas em círculo. Os projetos são 

apresentados e os alunos explicam detalhadamente o trabalho desenvolvido para cada 

visitante interessado. Independentemente da idade, todos os alunos participam e todos 

podem verbalizar a explicação, comentando como funciona o jogo ou o robô, como foram 

feitos os desenhos, de onde surgiram as ideias etc. Portanto, a regra permite que ocorra uma 

quebra na comunicação vertical que define uma hierarquia de valor na qualidade dos 

intérpretes (Pross): o professor, o “iniciado”, é aquele que está acima do aluno na linha do 

conhecimento, por ter mais informações e mais habilidades para transmiti-las. Ao propor 

que os próprios alunos expliquem o trabalho, o CEIBAL redefine o papel do professor e do 

                                                 
10 O programa permite que as pessoas possam visualizar o código fonte do trabalho. 
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aluno, possibilitando que seja trabalhada uma comunicação horizontal.  Todos estão aptos a 

comunicarem o conhecimento, as explicações sobre o robô ou o programa, já que são 

resultado de uma construção colaborativa. 

 A comunicação horizontal também fomenta o que Pross (2004) chama de 

maioridade, ou seja, de autonomia e independência. O aluno sai da atitude passiva, onde 

sentado aguardava as informações que pudessem vir do professor, e passa a atuar de forma 

ativa, responsável, pois é ele o ator principal do processo de aprendizagem.  

 Além disso, ao definir um espaço e um tempo público para que os alunos possam 

explicar seus trabalhos, o Plano cria um lugar de encontro, de troca, de conversa, um 

momento, enfim, de relacionamento social, onde todos os participantes poderão praticar a 

capacidade comunicativa da comunicação presencial, criando pontes, vínculos e saciando 

uma das maiores necessidades dos seres humanos: o intercâmbio de uns com os outros. 

 Vale finalmente ressaltar que o CEIBAL não deve ser considerado um plano apenas 

de entrega de equipamentos digitais, pois faz parte de um conjunto de políticas públicas 

que, desde 2005, com a chegada do Partido Frente Amplio11 à presidência do poder 

executivo, foram sendo criadas para implantar o Governo Eletrônico e fomentar a 

Sociedade da Informação e Conhecimento (SIC), impulsionando a inclusão, apropriação e o 

bom uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que são o computador, a 

Internet e a TV a cabo. 
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