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Santa Clara, Padroeira da Televisão 

Composição: Caetano Veloso 

 

Santa Clara, padroeira da televisão 
Que o menino de olho esperto saiba ver tudo 

Entender certo o sinal certo se perto do encoberto 
Falar certo desse perto e do distante porto aberto 

Mas calar 
Saber lançar-se num claro instante 

 
Santa Clara, padroeira da televisão 

Que a televisão não seja o inferno, interno, ermo 
Um ver no excesso o eterno quase nada (quase nada) 

Que a televisão não seja sempre vista 
Como a monstra condenada, a fenestra sinistra 

Mas tomada pelo que ela é 
De poesia 

 
Quando a tarde cai onde o meu pai 

Me fez e me criou 
Ninguém vai saber que cor me dói 

E foi e aqui ficou 
Santa clara 

 
Saber calar, saber conduzir a oração 

Possa o vídeo ser a cobra de outro éden 
Porque a queda é uma conquista 

E as miríades de imagens suicídio 
Possa o vídeo ser o lago onde narciso 

Seja um deus que saberá também 
Ressuscitar 

 
Possa o mundo ser como aquela ialorixá 

A ialorixá que reconhece o orixá no anúncio 
Puxa o canto pra o orixá que vê no anúncio 

No caubói, no samurai, no moço nu, na moça nua 
No animal, na cor, na pedra, vê na lua, vê na lua 

Tantos níveis de sinais que lê 
E segue inteira 

 
Lua clara, trilha, sina 

Brilha, ensina-me a te ver 
Lua, lua, continua em mim 

Luar, no ar, na tv 
São Francisco  
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RESUMO 
 
 
As mídias exercem na atualidade a dupla função de estruturação física e simbólica 
da organização social. É através das mídias que as empresas têm realizado o 
controle e a distribuição de sua produção. É através não só das mídias, mas 
principalmente por elas, também, que circulam e se legitimam determinadas visões 
de mundo. O acesso aos bens materiais e simbólicos se tornou um marco de 
distinção social. O projeto de uma sociedade mais democrática passa também pelo 
preparo de seus cidadãos para serem capazes tanto de lidarem com os produtos 
midiáticos que já circulam, como de elaborar produtos midiáticos numa perspectiva 
crítica. Esta pesquisa partiu da necessidade de compreensão sobre qual o lugar que 
esse estudo das mídias ocupa na formação de professores das séries iniciais, uma 
vez que as crianças já se encontram mergulhadas num mundo midiático desde a 
mais tenra idade. A pesquisa mostrou que este lugar está em construção e apesar 
das condições adversas existentes, as práticas emancipatórias estão em gestação. 
A pesquisa se pautou pelo estudo das mídias na formação de professores numa 
perspectiva emancipatória. Essa perspectiva se desenvolve num tempo, que neste 
caso, se mostrou lento e fragmentado, mas não inexistente. O processo de formação 
docente é atravessado por condições de trabalho e políticas educacionais que 
dificultam tanto o trabalho com as mídias na escola, quanto o avanço na 
compreensão crítica das mídias. Mostrou que as ofertas de formação, ainda que 
nestas condições, conseguem acrescentar camadas de sentido mais críticas. A 
perspectiva emancipatória também inclui uma reflexão sobre as práticas. Essas 
práticas estão em gestação, a pesquisa procurou oferecer subsídios para uma 
proposta de estudo das mídias nessa perspectiva. 
 
Palavras-chave: Mídia-educação. Emancipação. Formação de professores. 
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ABSTRACT 

 
 

The media currently play a dual role in the physical and symbolic structure of social 
organization. It is through the media that companies have achieved control of their 
distribution and production. It is not only through the media, but mainly so, that 
certain world views circulate and are legitimized. Access to material and symbolic 
goods has become a mark of social distinction. The project of a more democratic 
society also involves the preparation of its citizens to be able both to deal with the 
media products that already circulate as well as to develop a critical perspective of 
media products. This research stemmed from the need to understand what place this 
study of the media occupies in training for teachers in early grades, given that 
children are already immersed in a media world from an early age. This research 
shows that this is a place which is under construction and despite the existing 
adverse conditions, emancipatory practices are being developed. The research is 
guided by the study of the media in teacher education from an emancipatory 
perspective. This perspective develops in a time that, in this case, has proved slow 
and fragmented, but not nonexistent. The process of teacher training is influenced by 
working conditions and educational policies that hinder both working with the media 
in school and also improving the critical understanding of the media. The research 
shows that training opportunities, even in these conditions, can allow for more 
meaningful criticism. The emancipatory perspective also includes a reflection on 
practices. These practices are being developed and this research sought to provide 
support for a proposed study of the media from this perspective. 
 
Keywords: Media education. Emancipation. Teacher education. 
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RESUMEN 
 

 

Los medios de comunicación ejercen en la actualidad la doble función de la 
estructuración física y simbólica de la organización social. Es a través de los medios 
de comunicación que las empresas vienen realizando el control y la distribución de 
su producción. No es sólo a través de los medios de comunicación, pero sobre todo 
por ellos también que circulan se legitiman ciertas visiones del mundo. El acceso a 
los bienes materiales y simbólicos se ha convertido en un signo de distinción social, 
el diseño de una sociedad más democrática pasa también por el preparo de sus 
ciudadanos a que sean capaces de lidiar tanto con los productos de los medios de 
comunicación que ya circulan y como de elaborar productos de los medios en una 
perspectiva crítica. Esta investigación tuvo principio en la necesidad de comprensión 
acerca de qué lugar ocupa el estudio de los medios de comunicación en la formación 
de profesores de los grados iniciales, una vez que los niños ya se encuentran 
inmersos en el mundo de los medios de comunicación desde la más temprana edad. 
La investigación ha demostrado que este lugar se encuentra en construcción y a 
pesar de las condiciones adversas existentes las prácticas de emancipación están 
en desarrollo. La investigación se guió por el estudio de los medios de comunicación 
en la formación de profesores en una perspectiva de emancipación. Esta perspectiva 
se desarrolla en un momento que en que este caso se mostró lento y fragmentado, 
pero no inexistente. El proceso de formación docente es atravesado por condiciones 
de trabajo y políticas educacionales que dificultan tanto el trabajo con los medios de 
comunicación en la escuela, como el avance en la comprensión crítica de los medios 
de comunicación. Mostró que las oportunidades de formación, mismo que en estas 
condiciones, consiguen agregar capas de sentido más críticas. La perspectiva de 
emancipación también incluye una reflexión sobre las prácticas. Estas prácticas 
están en desarrollo, la investigación trató de ofrecer subsidios para una propuesta de 
estudio de los medios de comunicación en esta perspectiva. 
 
Palabras Clave: Educación en los medios. Emancipación. Formación del 
professorado. 
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Introdução - No Tempo do Antes 

 
 

"O olhar do indivíduo sobre o mundo, olhar que não envolve só a 
visão, mas cada partícula da sua individualidade, está 

profundamente colado à sua história, à sua cultura, ao seu tempo e 
ao seu momento específico de vida. O mundo desperta ecos em 

nossos corpos e suscitam traçados."  
(Míriam Celeste Martins) 

 
 
 
 

Essa história começa antes mesmo de eu nascer, certo dia quando meu 

pai encontrou uns brincos em casa após a visita de algumas senhoras à minha mãe 

grávida. Desconfiado, levou os brincos a uma benzedeira que avisou: “Isso é coisa 

feita – é para a criança que vai nascer... é inveja daquelas pessoas que foram na 

sua casa”. Então a senhora com aquela sabedoria das gentes antigas ensinou a 

meu pai o modo de neutralizar o feitiço, jogando o objeto no rio, para que ele levasse 

o mal para longe do bebê que iria chegar.  

Quando eu nasci, nos primeiros meses tive muitas dores de ouvido, 

então, de alguma forma, era como se uma profecia tivesse se realizado. Tal qual a 

Bela Adormecida, era como se tivesse escapado da morte, mas ainda sobrassem 

sequelas que me acompanhariam por muito tempo. Essa espécie de encantamento 

acabou determinando escolhas, influenciando caminhos como o fato de usar um tom 

de voz baixo, prestar muita atenção à fala das pessoas, tudo para não dar a 

conhecer o meu segredo. De alguma forma eu acreditava que, em algum momento 

da minha vida, iria ficar surda. O que fez com que procurasse me preparar para isso.  

Quando tinha entre 10 e 12 anos assisti a um filme sobre Helen Keller e 

fiquei impressionada, como uma pessoa surda1 conseguia se comunicar pela 

linguagem de sinais? Fiquei ainda mais surpresa com o fato de Helen ter aprendido 

a ler, escrever e mais – ser uma grande intelectual de sua época – sem ter a 

referência auditiva e a visual.   

                                            
1 Existe uma controvérsia no Brasil a respeito da forma correta de se referir a pessoas com algum tipo 
de limitação pelo peso social de exclusão e preconceito que certas denominações trouxeram ao longo 
dos anos. Oficialmente a denominação atual é “pessoa com deficiência”, mas não há um consenso. 
Por isso, tenho adotado a postura de me referir com os termos que as próprias pessoas se 
autorreferem: surdos, cegos, com necessidades especiais, cadeirantes e assim por diante. 
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Quis saber tudo sobre surdez, resolvi aprender linguagem de sinais e 

conheci a Associação de Surdos de São Paulo. A associação funcionava como um 

grande clube, onde as famílias que tinham membros surdos se reuniam para se 

divertir, para estar juntos. Numa das visitas reparei que havia uma grande TV 

pendurada no teto, no meio do salão onde as pessoas ficavam, e que muitas delas 

estavam acompanhando o que se passava na tela. 

Havia muito barulho, confusão, e ao mesmo tempo as cenas mostradas 

não davam condições de leitura labial, nem havia legenda, ainda assim várias 

pessoas surdas acompanhavam o que se passava ali. Naquele momento pensei: 

que poder de comunicação tem esse veículo que faz com que as pessoas se liguem 

em suas mensagens, mesmo nas condições mais adversas? 

Depois dessa experiência com os surdos optei por seguir o curso de 

Pedagogia, com a intenção de fazer uma especialização em distúrbios da áudio-

comunicação, que era como se chamava, na época, a área de estudos voltados para 

a deficiência auditiva. 

Na primeira semana de aula aconteceu algo que mudou o rumo dessa 

história: foi uma palestra com a Professora Mariazinha Fusari2 sobre sua pesquisa a 

respeito de desenho animado e recepção infantil. Na associação de surdos havia 

visto como eles se interessavam e sabiam tudo da TV e pensei, é isso que eu quero 

estudar... Dessa forma, procurei me inscrever nas disciplinas oferecidas por essa 

professora e mergulhei cada vez mais no universo das mídias e da educação. 

A decisão de me expor de modo tão pessoal numa tese de doutorado, 

não foi tranquila, mas esses fatos rodopiavam em minha mente toda vez que 

pensava nos motivos que me levaram a pesquisar sobre essa temática. Ao tomar 

contato com as ideias de Marie Christine Josso, que trabalha com pesquisas na 

perspectiva das histórias de vida, percebi que os sentimentos e acontecimentos de 

minha história poderiam fazer sentido num processo de pesquisa. Para ela “se trata 

de compreender como essa história articula-se como um processo – o processo de 

formação – que pode ser depreendido mediante as lições das lembranças que 

articulam o presente, o passado e o futuro” (JOSSO, 2006, p. 378). 

                                            
2 Maria Felisminda de Rezende e Fusari foi professora da faculdade de educação da USP e atuou 
nas áreas de comunicação, educação e artes. Publicou, entre outros, o livro O Educador e o Desenho 
Animado que a Criança Vê na Televisão, resultado de sua dissertação de mestrado. 
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De acordo com essa pesquisadora, temos uma memória impressa em 

nosso corpo que participa da forma como vemos o mundo, como compreendemos a 

vida. Desse modo as memórias vindas da minha lenda pessoal me marcaram em 

relação à atenção aos sentidos e a entender que eles também participam da 

cognição, da inteligência do mundo, da forma como nos relacionamos com nosso 

entorno. 

Existem muitos fatores que nos levam a seguir um determinado caminho, 

e nem sempre nos damos conta de todos eles. Agora escrevendo este texto, 

percebo que o meu interesse sempre foi a comunicação. Vejo que a minha lenda 

pessoal me levou até a academia, e que a academia me ajudou a superar essa 

lenda e a escrever uma outra história, a minha história feita dos meus desejos e 

escolhas, informada pela minha trajetória. Uma história de emancipação pessoal, na 

qual a educação e a comunicação têm um papel importante. Não por acaso esses 

são os conceitos que norteiam as questões de fundo desta tese. 

 
 

Repercussões, percursos, de volta ao começo 
 

Mariazinha Fusari foi uma figura marcante em minha formação e no 

entendimento da relação entre comunicação e educação. Demonstrava por suas 

ações e elaborações teóricas a profunda convicção de que a finalidade da educação 

é a concretização da cidadania especialmente para as classes sociais menos 

favorecidas economicamente. E não era diferente em relação às mídias. Ela sempre 

dizia que o estudo das mídias é fundamental para a realização da cidadania, e 

defendia que o trabalho com elas deveria ultrapassar os limites da leitura crítica das 

mídias3. 

Tudo isso me instigava a querer saber mais, então, sempre que tinha 

oportunidade, assistia aos seus cursos e palestras. Quando ela abriu as primeiras 

vagas para o mestrado, lá estava eu querendo aprender mais. Minha intenção 

naquela época era saber como seria esse trabalho diferenciado com as mídias e 

acabei estudando como os professores se relacionavam com elas na educação 
                                            
3 A expressão “leitura crítica das mídias” se popularizou no Brasil nas décadas de 1970/80, 
impulsionada pelo movimento eclesial de base, e por intelectuais ligados a ele. No entanto Mariazinha 
se refere aqui à necessidade de se empreender ações individuais e coletivas a partir da leitura crítica 
que contribuíssem para a melhoria das relações comunicacionais mediadas ou não por mídias. 
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infantil. Esse foi um passo importante para a compreensão desse “que fazer” e 

“como fazer” com as mídias na educação. Infelizmente Mariazinha nos deixou em 

1999, ano de minha estreia como professora universitária, o que me fez sentir um 

pouco “órfã”. 

Neste período contei com a preciosa ajuda e incentivo da professora 

Heloísa Dupas Penteado4, que me estimulou então a pensar na retomada da ideia 

do estudo das mídias em nível de doutorado, focando agora a formação de 

professores.  

Foi aí que a vida me trouxe de volta ao nordeste5. E aqui conheci mais de 

perto o trabalho de Professor Arnon Andrade6, que tem uma profunda compreensão 

da relação entre mídia e educação como uma questão de cidadania, e vem 

realizando um trabalho muito importante nessa área que se amplia para além da 

leitura crítica da comunicação. Eu havia encontrado finalmente o meu caminho! Um 

caminho que me levou ainda mais longe às terras de além-mar onde conheci a 

Professora Gabriela Borges7, uma brasileira que desenvolve suas investigações nas 

áreas de comunicação, educação e arte em Portugal, com o seu auxílio pude ter 

contato com novas experiências e então completar minha jornada. 

 
 

As contribuições do mestrado e a atuação profissional 
 

No mestrado pesquisei a respeito da relação da criança com a televisão 

adentrando na escola e suas possibilidades pedagógicas. Os conceitos norteadores 

                                            
4 Professora Heloísa Dupas de Oliveira Penteado atua na Faculdade de Educação da USP na área 
de comunicação e educação, foi amiga e companheira de trabalho de Mariazinha, tem várias 
publicações nessa área dentre elas Comunicação Escolar: uma perspectiva inovadora da relação 
entre prática de ensino e ação comunicativa. Atualmente trabalha na perspectiva do telepsicodrama e 
da Pesquisa Ensino.  
5 O campo da pesquisa realizada no mestrado foi uma escola em João Pessoa, localizada na região 
nordeste brasileira. Região onde meu pai nasceu e onde estão fincadas parte das minhas raízes 
familiares. 
6 Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade, Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolve um trabalho pioneiro de mais de 30 
anos dedicados a estudos na interface comunicação e educação. Dentre suas publicações destacam-
se Globalização x Educação e Complexidade e Comunicação. 
7 Gabriela Borges Martins Caravela, Professora Investigadora da Universidade do Algarve, membro 
do CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação, autora e organizadora dos livros Nas 
margens. Ensaios sobre teatro, cinema e meios digitais e Qualidade na TV e Discursos e práticas de 
qualidade na televisão. 
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foram a leitura de mundo e parceria, e para fundamentar esses conceitos, foram 

utilizados autores como: Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Wallon, entre outros. 

A pesquisa enfocou como professores de educação infantil percebiam a 

relação da criança com a televisão no cotidiano escolar. Para isso foram levantados 

dados a respeito da recepção televisiva de pais, professores e crianças. Esses 

dados foram comparados com o uso que era feito da televisão na escola, com a 

observação de episódios de manifestação de conteúdos televisivos em brincadeiras 

e em conversas com as crianças estudadas.  

A pesquisa mostrou que as crianças não assistiam à TV o tempo todo e 

quando assistiam, geralmente o faziam em companhia dos pais ou de outras 

crianças, criando-se aí a possibilidade de inúmeras parcerias na elaboração dos 

significados do assistido. As crianças demonstraram que suas leituras estão 

pautadas por valores morais, estéticos, adquiridos nas suas relações sociais. Os 

pais, no entanto, não percebiam a sua participação na elaboração do que seus filhos 

viam na TV, deixando, portanto, de contribuir conscientemente para a leitura de 

mundo das crianças e, por consequência, na leitura dos próprios conteúdos 

televisivos. 

Um outro dado obtido na pesquisa diz respeito ao consumo e apontou 

que as crianças, embora quisessem ter muitas coisas que viam na TV, não estavam 

totalmente reféns dos seus desejos, podendo utilizar a fantasia como forma de 

alcançá-los sem, no entanto, perder o contato com a realidade. 

A principal questão levantada pela pesquisa foi a de que a TV está 

presente na escola através de seus integrantes: alunos, professores, pais, 

comunidade apontando a necessidade de que o professor se perceba como parceiro 

da criança na elaboração do que ela assiste, assim como de que tenha subsídios 

teóricos e os mobilize na compreensão dessa relação e das possibilidades de 

atuação com essa temática em sua práxis educativa. 

O processo da pesquisa despertou em mim a preocupação com a 

formação de professores, pois quando iniciei o mestrado pensava em obter dados 

para atuar com o estudo das mídias em minha prática como professora de educação 

infantil. O amadurecimento que se deu no decorrer do processo de investigação 

ajudou a direcionar meu interesse para a formação de professores. De fato, algum 

tempo depois comecei a dar aulas em uma Universidade no Estado Paraná na área 

de Meios de Comunicação em Educação.  
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Atuando na formação de professores e em especial no curso de 

Pedagogia notava que ao final de um ciclo de estudos e experiências comunicativas, 

as propostas de trabalho sugeridas pelas alunas8 se concentravam, em sua maioria, 

em adaptar os meios às práticas educacionais cristalizados na escola como: 

melhorar a expressão oral e corporal, substituir personagens de livros didáticos por 

personagens midiáticos, associar conteúdos televisivos a conteúdos escolares e 

assim por diante. Quando as alunas conseguiam transpor a fase da “pedagogização 

das mídias”, suas ações se focavam na “leitura crítica”9 dos meios com o sentido de 

“combater os prejuízos” causados por esses meios.  

Percebia através dos debates realizados em aula, que elementos 

adquiridos na experiência pessoal como estudantes nas etapas de escolarização 

anteriores, no seu ambiente familiar, de trabalho e inclusive pelas informações 

adquiridas através das próprias mídias, interferiam na compreensão das alunas 

sobre o papel do estudo das mídias em sua formação. 

No Brasil, historicamente a educação de crianças pequenas (até mais ou 

menos 10 anos) tem sido ministrada por professoras (a maioria dos profissionais que 

atuam nesse segmento são mulheres), com formação em nível médio. Muitas 

dessas professoras não tinham a formação em nível superior. Mudanças surgidas 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 alteraram esse 

quadro e atualmente existe a obrigatoriedade de titulação em nível superior para 

professores dos anos iniciais da educação básica (dos 5 aos 10 anos). Não obstante 

as etapas anteriores (0 a 4 anos) possam ser atendidas por profissionais formados 

em nível médio. Por isso, as estudantes-professoras traziam para a formação em 

nível superior, expectativas e problemas relacionados ao ambiente de trabalho na 

escola.  

Ao mesmo tempo existia, por vezes, uma tentativa de adaptar a formação 

às pressões vivenciadas no ambiente profissional, como as questões ligadas às 

                                            
8 O curso de Pedagogia é frequentado em sua esmagadora maioria por mulheres, em dez anos de 
exercício de magistério em cursos de Pedagogia não cheguei a ter mais que 15 alunos do sexo 
masculino. Por isso, passo a me referir no feminino ao conjunto de estudantes, sem que isso 
signifique qualquer discriminação aos alunos incluídos neste grupo. 
9 O termo “leitura crítica” foi adquirindo diversas conotações ao longo do tempo, conforme as 
tendências de cada época. Se num primeiro momento ela serviu para denunciar uma realidade 
encoberta – a da ideologia por trás das mensagens midiáticas, num segundo momento a leitura 
crítica também significou um modismo, onde a crítica cede lugar ao denuncismo não fundamentado 
de toda e qualquer produção midiática, o que também não contribui para a elucidação de problemas e 
avanço na busca de soluções. O discurso das alunas se aproximava mais deste segundo modelo. 
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exigências dos sistemas nacionais de avaliação do ensino fundamental com relação 

ao desempenho dos seus alunos nas áreas de linguagem e matemática. Bem como 

o de adequação à crescente informatização das atividades cotidianas e da 

introdução de equipamentos, programas e tecnologias da informação e da 

comunicação nas escolas como uma exigência de agilização e eficácia do ensino. 

Na literatura sobre os estudos das mídias na educação no Brasil 

encontramos algumas pesquisas que nos ajudam a pensar sobre essas questões. 

Dentre eles destacam-se dois trabalhos importantes, o primeiro de Vermelho e 

Abreu (2005) que estudaram um total de 1599 artigos em periódicos científicos das 

áreas de comunicação e educação no período de 1982 a 2002. 

As autoras constataram que os estudos cresceram a partir da década de 

90, quando as publicações praticamente dobraram, e atribuem esse fato à 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental (1997) junto com 

a criação de grupos de estudos sobre essa temática tanto em fóruns de pesquisas 

de educação quanto de comunicação (VERMELHO; ABREU, 2005, p. 1423). 

Levando-se em consideração que as publicações se referem a pesquisas iniciadas 

antes dessa data, então podemos pensar que a abertura política e o entusiasmo 

provocado pela promulgação da constituição em 1988, marcando um novo ciclo na 

vida política do país, contribuíram também para o avanço no número de artigos.  

As autoras mostram que a maioria das pesquisas se concentrava no 

ensino fundamental e as temáticas mais abordadas eram: 

 

• Como esses meios estão sendo utilizados em sala de aula ou 

com preocupações voltadas para a proposição de alguma 

prática de uso; 

• Relação do sujeito com a mídia;  

• Conteúdo da mídia e metodologia. 

 

Já o segundo estudo realizado por Barreto, Guimarães, Magalhães e 

Leher (2006), baseou-se no levantamento de 331 documentos, (teses e 

dissertações, doravante – T&D) defendidas entre 1996 e 2002, com a finalidade de 

obter um recorte do estado do conhecimento em educação e tecnologia em 

pesquisas relacionadas à formação de professores, verificando: tecnologias 
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privilegiadas, tipos de estudos, contextos de aplicação, modalidades de ensino, 

abordagens, referências. 

As autoras também encontraram um aumento na produção de T&D 

direcionadas à formação de professores e tecnologias de informação e comunicação 

- TIC. Justificando pelo aumento da presença das TIC no conjunto das práticas 

sociais e implementação de políticas visando a sua incorporação educacional. 

(BARRETO et al., 2006, p. 33).  As autoras lembram que a partir de 1995 com a 

criação da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação 

(SEED/MEC) houve um incentivo à incorporação das TIC como estratégia de 

Educação a Distancia (EAD). Além disso, houve também a criação de outras 

políticas públicas como o programa TV Escola em 1996 – (que visava a capacitação, 

atualização e divulgação de materiais didáticos via televisão) e em 1997 o 

PROINFO, (programa de capacitação para o uso da informática na escola). Com 

isso, verificam a partir do ano 2000, um aumento acentuado na publicação de teses 

privilegiando o estudo da informática na formação de professores. Já os estudos 

enfocando a TV e Vídeo que apareciam num crescendo até o ano 2000, decrescem 

após essa data. (BARRETO et al., 2006, p. 34) 

Os estudos de formação de professores analisados apresentam duas 

tendências: a educação a distância e o ensino presencial. Nas teses voltadas para a 

Educação a Distância (EAD), são objeto de estudo principal os programas TV 

Escola, PROINFO, e outros programas/ cursos específicos. No ensino presencial as 

TIC aparecem como ferramentas de auxílio ao trabalho do professor, ou então 

tratam de um redimensionamento das relações de ensino-aprendizagem a partir da 

introdução das TIC. As autoras apontam ainda o que chamam de virtualização do 

ensino correspondente a introdução de TIC no ensino que propõem uma 

recontextualização da atividade escolar, centrada agora na autoaprendizagem, 

quase que como uma negação do ensino (BARRETO et al., 2006, p. 40). 

É importante perceber que as duas pesquisas relacionam o aumento da 

produção de conhecimento nessa área a alterações nas políticas educacionais além 

de uma maior presença de aparatos tecnológicos no social, ou seja, do aumento da 

presença das mídias em nossas atividades cotidianas. Daí que para compreender a 

relação entre o estudo das mídias e sua relação com a formação de professores é 

necessário também refletir sobre as demandas e expectativas geradas pelas 

políticas educacionais que orientam essa formação. Isso porque não somente as 
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políticas geram ações e alteram uma “cultura educativa” que orienta a práxis em 

relação às mídias, como também são geradas por movimentos de aproximação, de 

resistências e reivindicações. Elas adicionam e retiram elementos, deformam, 

reformam, modificam, influenciam práticas educacionais cotidianas. 

Em relação às temáticas abordadas, embora o primeiro estudo tenha 

evidenciado mais pesquisas voltadas para a educação em geral e o segundo estudo 

para a formação de professores especificamente, tem-se uma ênfase nas temáticas 

sobre os usos das mídias como elemento de viabilização de alguma prática. Alguns 

vão mais longe e apontam até mesmo como meio de realização da aprendizagem 

como é o caso de teses e dissertações analisadas pelo segundo estudo: “Em outras 

palavras, as T&D [teses e dissertações] tendem a pensar as TIC na EAD com base 

nas competências e habilidades que, somadas, apontam para (em alguns casos a 

ideia é que “garantem”) o desempenho docente projetado.” (BARRETO et al., 2006, 

p. 38).  

Embora essas pesquisas se refiram a trabalhos publicados até o ano de 

2002, os seus resultados se refletem ainda nos anos posteriores. Um levantamento 

feito no primeiro semestre de 200610 entre 28 universidades federais que oferecem 

cursos de Pedagogia revelou que a maioria delas possuía disciplinas voltadas ao 

estudo das TIC com ênfase especial naqueles conteúdos relacionados à informática 

que enfocam desde os aspectos instrumentais (por exemplo, enfatizando o estudo 

de como lidar com o equipamento e determinados programas de informática) até 

estudos baseados em Pierre Lévy e aqueles mais voltados à informática educativa 

ou à educação a distância. 

No âmbito das políticas públicas de formação de professores na 

sociedade brasileira, o que se tem verificado nos últimos tempos é um alinhamento 

com as políticas internacionais de cunho neoliberal que, no fundo, levam à 

desqualificação da educação nos países periféricos como forma de manutenção de 

uma dominação cultural. (BARRETO, 2001; CHAUÍ, 2003; SANTOS, 2002).  

                                            
10 O levantamento foi feito em 2006 por alunos do curso de Pedagogia com quem trabalhei e 
tomaram por base a lista de universidades federais do site do MEC, nesse número já estão 
descontadas 14 universidades que não oferecem cursos de Pedagogia e 8 que apesar de oferecerem 
o curso não foi possível obter informações sobre o currículo vigente. Importante dizer que dessas 28, 
9 não ofereciam, na época, disciplinas ligadas ao estudo das TIC. Vale destacar nesse cenário a três 
universidades que oferecem um conjunto específico de disciplinas para o trabalho com mídia na 
educação. 
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Há uma espécie de ressurgimento da teoria do capital humano11, na qual 

o conhecimento passa a ser um valor incorporado à força de trabalho. Os índices de 

escolaridade se tornam, cada vez mais, indicadores de crescimento econômico. 

Porém, o conhecimento agregado à mão de obra dos países periféricos não é 

aquele que lhe dê autonomia, não é o que lhe proporcione o instrumental crítico para 

o desvendamento das relações de expropriação, nem mesmo aquele necessário 

para a superação dessa situação. O conhecimento é terreno de disputa e a 

educação passa a ser alvo de controle via financiamentos internacionais para a 

manutenção da dependência econômica desses países. As agências internacionais 

de fomento condicionam seus financiamentos à adoção de políticas que se 

concentram no ensino fundamental e colaboram para o desmonte do ensino 

superior. Incentivam a criação de centros de tecnologia em detrimento de uma 

formação mais abrangente (BARRETO, 2001; CHAUÍ, 2003). 

Nesse contexto, o estudo das linguagens midiáticas recomendado pelas 

diretrizes curriculares para a formação de professores (BRASIL, 2006), tende a ser 

lido no marco da “ferramenta didática” e da “técnica” embora haja outros 

entendimentos possíveis. A partir dessas reflexões surgiu a necessidade de buscar 

bases teórico-metodológicas consistentes que proporcionassem uma ruptura mais 

efetiva com essa concepção instrumental e que orientasse a compreensão do papel 

do estudo das mídias na educação numa perspectiva emancipatória. 

As primeiras reflexões apontavam que a compreensão desse papel passa 

também pelo entendimento das demandas políticas, sociais, históricas da atuação 

profissional, caracterizando a formação de professores em nível universitário como 

formação continuada, ou seja, dentro de um contexto que considere as diversas 

etapas e os diferentes lócus de formação do professor desde suas primeiras 

experiências escolares como aluno.  

 

 

 

 

 
                                            
11 Essa teoria transformou a educação num valor econômico tornando-a pressuposto do 
desenvolvimento econômico e do indivíduo, que, ao educar-se, estaria “valorizando” a si próprio, na 
mesma lógica em que se valoriza o capital. O capital humano, deslocou para o âmbito individual, os 
problemas da inserção social, do emprego e do desempenho profissional. (MINTO, 2006). 
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Questão de fundo  
 

O quadro descrito até aqui me levou a pensar numa problematização 

sobre qual o lugar do estudo das mídias na formação de professores numa 

perspectiva emancipatória. A palavra lugar aqui tem uma conotação específica de 

ocupar um espaço. O estudo das mídias vem ocupando espaço em discussões 

internacionais, e a sua implantação na escola advogada por diversos segmentos, 

porém que espaço ele encontra na formação de professores em nosso país? Que 

lugar ocupa nas suas reflexões e práticas diárias? Que espaços de emancipação 

estão sendo gerados ou não a partir deles? Como esses espaços são validados ou 

não no contexto educacional brasileiro?  

Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é contribuir para o 

delineamento do espaço ocupado pelo estudo das mídias no cenário educacional 

brasileiro e suas possibilidades emancipatórias. Tornar visível esse espaço é 

importante para que se possa perceber quais caminhos poderão ser seguidos na 

ocupação e expansão. A perspectiva da emancipação se impõe dado o papel que as 

mídias desempenham na estruturação da sociedade no estágio atual. A partir disso, 

o objetivo da pesquisa se desdobra em compreender: 

a) Como se configura o estudo das mídias na formação de professores na 

atualidade no Brasil? 

b) Como professores de educação básica que buscam o estudo das 

mídias reconhecem esse lugar e como se posicionam em relação a ele?  

c) Que fatores auxiliam em sua trajetória de formação para a aproximação 

ou o afastamento de uma concepção emancipatória do estudo das mídias? 

d) Que tipo de indicadores teórico-práticos presentes em experiências 

nacionais e internacionais do estudo das mídias auxiliaria aos professores na 

elaboração de uma práxis emancipatória com as mídias. 

 

 

Metodologia 
 

A pesquisa está orientada segundo os princípios do estudo de caso numa 

abordagem qualitativa de cunho etnográfico baseada nos trabalhos de André (1994, 

2005) e Sarmento (2003). Conforme esses autores, no estudo de caso o 
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fundamental é o que se aprende ao estudar o caso, ou seja, o conhecimento que 

advêm do estudo em si.  

Segundo Stake ( apud ANDRÉ, 2005, p. 17), o conhecimento gerado pelo 

estudo de caso é concreto, pois baseia-se na experiência vivida pelo pesquisador; 

contextualizado, já que as experiências fazem parte de um contexto onde se localiza 

a problemática analisada; voltado para a interpretação dos leitores, os quais 

elaboram compreensões e vivenciam experiências, produzindo generalização 

quando dados novos somam-se aos mais antigos; além de basear-se em 

populações de referência para o leitor, quando este visualiza e compreende a 

situação descrita e analisada pelo pesquisador. 

Para André o estudo de caso do tipo etnográfico tem que ter duas 

características principais: o estranhamento e a observação participante. Define 

estranhamento como “um esforço deliberado de distanciamento da situação 

investigada para tentar aprender os modos de pensar, sentir, agir, os valores, as 

crenças os costumes e as práticas e produções culturais dos sujeitos ou grupos 

estudados”. (ANDRÉ, 2005, p. 26)  

Quanto à observação esclarece que “é participante porque admite que o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a 

e sendo afetado por ela”. (ANDRÉ, 2005, p. 26). Naturalmente, pelo fato de estar 

presente no campo de pesquisa inquirindo sobre o tema estudado, já haverá uma 

mudança no cenário, pois, ainda que momentaneamente, a temática estará sendo 

“desentranhada” do cotidiano do grupo e posta em relevo. Se o pesquisador 

pudesse usufruir de uma “invisibilidade” certamente presenciaria comportamentos, 

movimentações, dinâmicas diferentes das que se observam na situação de 

pesquisa. Daí a importância da postura de estranhamento para captar informações 

presentes não só nas respostas, mas no comportamento e numa série de indícios 

que não são estabelecidos a priori, mas no campo da pesquisa. 

 

 

Manual para se ler uma tese 
 
Cada texto de tese apresenta um percurso da pessoa que pesquisa, 

Roberto Da Matta (1979), referindo-se a esse processo em Etnologia descreve três 

planos de desenvolvimento da pesquisa: a teórico-intelectual, onde o interesse está 
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voltado para a temática em si, quando se fazem levantamentos teóricos, consultam-

se livros, é uma fase onde os sujeitos pesquisados são “de papel”. O segundo 

momento que denomina de período empírico da preparação para a entrada no 

campo quando “já não se trata de citar a experiência de algum herói civilizador da 

disciplina, mas de colocar o problema fundamental na Antropologia, qual seja: o da 

especificidade e relatividade de sua própria experiência. Por fim o terceiro momento 

descrito é o que ele chama de pessoal ou existencial, “que fala mais das lições que 

devo extrair do meu próprio caso. [...] Vejo-me diante da gente de carne e osso. [...] 

Estou assim, submerso num mundo que se situava, e depois da pesquisa volta a se 

situar entre a realidade e o livro ”. (DA MATTA, 1979, p. 23).  

Os momentos apresentados por Da Matta (1979), servem bem para 

descrever o itinerário desta pesquisa, só que aqui eles não aconteceram de maneira 

tão distinta, pois houve fases em que todos esses processos estavam presentes e 

provocaram além das reflexões, emoções contraditórias e intensas que no final de 

tudo é o que nos amadurece e nos forja para o trabalho da pesquisa. Para expressar 

esses momentos de idas e vindas de diálogo entre a experiência da pesquisa e a 

minha experiência de vida, o reflexo dos relatos dos sujeitos e as minhas próprias 

indagações, organizei o texto da tese em capítulos e apresentações de capítulos, 

nas apresentações procuro colocar de maneira mais literária, não tão acadêmica um 

pouco dos impulsos que direcionaram, revestiram ou que revisitaram a ação 

pesquisadora e servem para explicitar ao leitor ou leitora a origem dos pressupostos, 

elaborações e análises que seguem descritos de maneira mais acadêmica no 

interior dos capítulos. 

Numa primeira aproximação o questionamento sobre os conceitos de 

emancipação e de comunicação norteadores da pesquisa ocuparam meus 

pensamentos e seguiram como elementos balizadores da condução do trabalho, não 

tanto pelas certezas, mas pelas indagações e dúvidas que surgiram a cada 

momento. O contato com os sujeitos da pesquisa também demandou novos 

cenários, a conciliação de papéis: colega de curso, professora, pesquisadora; 

momentos, como diria Gilberto Velho, de familiaridade e de distanciamento. Depois 

houve o que chamei de Teatro de Sombras – foram os momentos de escrita onde 

cada uma das experiências era evocada ou aparecia bruxuleante sem mesmo ser 

chamada de modo que trazia sempre a mão um caderno e caneta para os registros 

fortuitos, muitos descartados e outros revisados ou transformados completamente.  
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Não fui para o campo com os conceitos teóricos e empíricos construídos 

e as análises não se iniciaram na coleta de dados, mas tudo isso (dados e análises) 

foi se construindo ao mesmo tempo e se corporificando no confronto com as 

situações vivenciadas. Os confrontos foram diversos: o da teoria emprestada de 

outros autores com a teoria produzida no fazer da própria pesquisa, no confronto 

destas com as ideias pré-estabelecidas, a comparação com e entre os dados 

obtidos, procurando estabelecer um quadro que ajudasse a responder as questões 

de fundo previstas e os questionamentos imprevistos, improvisados, improváveis. 

O conhecimento produzido pelo pesquisador, seja ele de que linha for é 

sempre social, produzido a partir de uma esfera de conhecimentos que circulam e 

são vivenciados e compreendidos com base nessa experiência. Assim, “a 

construção da ciência é um fenômeno social por excelência.” (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 2). A abordagem qualitativa foi escolhida, pois tem uma flexibilidade que 

permite reorientar objetivos, questionamentos e métodos que foram superados pela 

força mesma da aproximação maior com o objeto pesquisado.  

A opção por uma abordagem qualitativa para o desenvolvimento da 

pesquisa estava clara desde o início, uma vez que interessava a compreensão do 

objeto, a partir dos sujeitos. E não eram quaisquer sujeitos, eram sujeitos implicados 

em situação de educação. Acredito que as situações educacionais são cíclicas, e se 

constituem em unidades de tempo como manhã/tarde, dia/semana/mês/ano, cada 

situação considerada dentro de uma unidade de tempo se configura como um todo 

com limites e possibilidades. Por exemplo, a situação de ensino-aprendizagem 

refletida no período de uma tarde, se configura de uma forma, e ao longo de um mês 

terá outro desenho. O ritmo no inicio do dia (ano, semana, semestre...) é um, no final 

é outro e é preciso considerar essas particularidades para que as análises não 

venham a ser distorcidas. Miles e Hoberman citados por Sarmento (2003, p. 138), 

 
 [...] propõem a seguinte tipologia de estudo de caso: estudos de 
definição espacial, que incidem em indivíduos, papéis sociais, 
pequenos grupos, organizações, comunidades ou “contextos” ou em 
nações; e estudos de definição temporal, que incidem em episódios 
ou situações, acontecimentos ou períodos limitados de tempo. 

 

Assim o estudo de caso me permitia um aprofundamento da 

compreensão do fenômeno educativo, conservando sua característica cíclica, e ao 

mesmo tempo em que preservava o caráter particular de cada experiência. 
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A pesquisa se apresentava para mim como a investigação de um 

processo, no qual deveria caracterizar o meu objeto a partir das informações dos 

sujeitos. Impunha-se uma questão ética, a de não apenas recolher as informações 

através dos sujeitos, mas compartilhar e aprender/apreender conhecimentos sobre o 

objeto com os sujeitos. Esse compartilhar supunha uma convivência com os sujeitos, 

uma aproximação dentro do ambiente no qual se desenrolariam as situações de 

pesquisa. Desse modo, a pesquisa deveria se mover por entre algumas perspectivas 

como a etnografia, a história de vida, sem, no entanto, seguir uma tipologia 

específica.  

No seu decorrer, surgiram muitas dúvidas e impasses na escolha ou na 

condução desse ou daquele procedimento que foram refletidas, analisadas, 

decididas a luz dessas linhas iniciais. “Essa margem de liberdade do pesquisador 

não dispensa a necessária explicitação das decisões e encaminhamentos por ele 

adotados ao longo do seu processo de trabalho.” (ZAGO; CARVALHO; VILELA, 

2003, p. 9). Nesse sentido, procurei, ao longo dos capítulos, explicitar ao leitor ou 

leitora os meus pontos de vista, as idas e vindas nos caminhos teóricos e empíricos, 

para que ao acompanhar o relato, possa então avaliar a rota, as paragens, as 

paisagens descritas e projetar a sua própria viagem. 

Segundo Sarmento (2003, p. 144, destaques do autor): “a investigação 

dos contextos de acção visa precisamente dar sentido, e todo sentido é um acto de 

ordenação do mundo”.  A pesquisa se desenvolveu em diferentes tempos e espaços 

que foram apresentados ora juntos naquilo que se assemelhavam, ao separados de 

acordo com suas especificidades. Assim os capítulos foram organizados da seguinte 

maneira: 

No primeiro capítulo abordo o conceito de emancipação e suas relações 

com a educação e com a comunicação. A partir do significado da emancipação em 

diversos tempos e suas ligações com o contexto educacional, apresento o conceito 

formulado na pesquisa e procuro delinear seus reflexos para o estudo das mídias.   

No segundo capítulo discuto a questão das mídias, apresentando 

elementos que concorrem para a sua significação e como isso interfere na forma 

como são apropriados na sua relação com a educação. 

No terceiro capítulo apresento o itinerário da pesquisa, os personagens, 

os cenários de modo a fornecer um panorama geral da pesquisa. No capítulo 

seguinte trago uma discussão dos dados obtidos na aproximação com os grupos, 
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procurando apresentar aos leitores o como os professores pesquisados se 

relacionam com as mídias e como seus relatos locais projetam/refletem contextos 

maiores que ultrapassam as fronteiras do seu cotidiano. 

No quinto capítulo apresento as demandas por estudo das mídias no 

contexto internacional e uma experiência de estudo das mídias com um grupo de 

professoras e um grupo de alunos. 

 

 

 



Apresentação ao Primeiro Capítulo 
 

 
Personagens à procura de um autor... ou a busca dos 
conceitos orientadores da pesquisa 
 
 

Seis personagens à procura de autor, 
 de Luigi Pirandello (1867-1936), 

relata um ensaio de teatro invadido por seis personagens que, 
rejeitadas por seu criador, 

tentam convencer o diretor da companhia a encenar suas vidas. 
No início, o diretor fica perturbado por ter seu ensaio interrompido 
 mas aos poucos começa a interessar-se pela situação inusitada. 

 As personagens o convidam a encenar suas vidas, 
 mostrando que mereciam ter uma chance. 

 Com isso, acabam convencendo-o a tornar-se autor. 
 

 
 
 

Como na peça de Pirandello, no processo de pesquisa somos 

“assediados” por ideias, sentimentos, memórias, insights acerca do que estamos 

pesquisando. Às vezes são como fantasmas, sombras no espelho, espíritos a 

baterem copos, outras são sussurros, pensamentos rápidos ou quase uma brisa a 

lamber nossa testa, às vezes é uma febre que nos acomete, uma energia de grávida 

antes do parto... E no momento em que tentamos capturá-los nos inquirem 

desafiadores: Trouxeste a chave?12. Assim, falamos, sonhamos, comemos, 

conversamos com nossos sujeitos, temas, conceitos, até que, de fantasmas, se 

corporificam em palavras, frases, textos e, aos poucos, tomam formas e sentidos, na 

maioria inesperados, outras vezes, tão familiares que até parecem invisíveis. 

Autores de épocas diversas como Kant e Freire (ou ainda Clarice 

Lispector) relatam que seus processos de escrita se compõem desses 

acometimentos em que as ideias vãs são anotadas em papelotes, que são deixados 

de lado por um tempo “para o descanso e fortalecimento da imaginação”13... e 

trabalhados posteriormente. 

Assim também se configurou o processo de escrita desta pesquisa, pois 

certas coisas não estavam claras desde o início. A escolha do conceito de 
                                            
12 Procura da poesia – Carlos Drumond de Andrade. 
13 (KANT 1779-80 apud POLLA, 2008) 
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emancipação presente neste trabalho se deu de forma intuitiva. Queria um conceito 

que me auxiliasse a pensar as situações nas quais pessoas, que participam de 

processos de produção midiática, acabam também por ampliar a sua visão de 

mundo. Queria tratar a questão da educação para/com/pelas mídias dessa 

perspectiva de ampliação do humano do ser, ou seja, da ampliação da compreensão 

de si, do outro dos fios que nos enredam, dos desenhos traçados e imagens que 

refletem... Que tipo de processos seriam esses e como entender esse alargamento 

da visão de mundo, a partir de quais parâmetros? 

Na busca de representar esse momento de crescimento do sujeito além 

de si mesmo, muitas ideias vinham à minha mente... O que me interessava era a 

trajetória de descoberta de novas possibilidades de si mesmo, de 

ocupação/expansão do seu entorno num movimento que é interno e externo do 

sujeito, tudo isso me pareceu evocar a ideia de emancipação. 

Não sei precisar como se sucedeu, em que dia, em que momento, pois foi 

um processo de idas e vindas no qual outros conceitos se interpunham como 

cidadania, conscientização, autonomia, empoderamento... nesse sentido as 

conversas com meus pacientes e competentes orientadores, com os professores e 

colegas dos grupos de estudos ligados às linhas de pesquisa coordenadas pelos 

orientadores em Natal e de Faro, o grupo de estudos “Artesãos Intelectuais”14, os 

seminários de pesquisas, e toda a gente que me perguntou inocentemente sobre o 

que tratava a pesquisa, contribuíram para aprofundar a ideia da emancipação. Não 

sei se escolhi ou fui escolhida, a verdade é que esse caminho foi se desenhando à 

medida que as leituras sobre emancipação foram sendo aprofundadas, e outras 

questões foram surgindo como: de onde vem a emancipação? Qual o seu 

significado? O que diferencia um estado de emancipação de não emancipação? 

Qual o ponto de viragem? 
                                            
14 Grupo de estudos formado somente por estudantes de pós-graduação da UFRN, que se reunia em 
média uma vez por mês para discutir suas pesquisas. Contava com membros fixos: Ana Aires, Cesar 
Fróes, Débora Nascimento, Sandra Mara Souza, Maria da Paz, Ivone Salsa e eu, Márcia Silva, além 
de outros que foram se integrando ao longo do tempo, ou ainda que vinham somente para apresentar 
seu trabalho. A cada reunião um trabalho era comentado de acordo seus objetivos, conceitos e 
metodologias. A leitura dos colegas nos auxiliava a ver o nosso trabalho em outras perspectivas e 
propiciava vários insights. O fato de termos objetos e linhas de pesquisa diversos nos levava a uma 
espécie de descentração, uma vez que ao termos que explicar os pontos nebulosos para as pessoas 
não familiarizadas com nossos objetos e referenciais, tínhamos a chance de nos apropriarmos melhor 
deles. Essa experiência significou uma preparação tanto para a tese quanto para a nossa futura 
atuação como orientadores e arguidores de bancas. No prazo de um ano foram discutidos mais de 10 
trabalhos sendo que três deles foram reapresentados posteriormente, o que ajudou a perceber a 
trajetória do trabalho e a contribuição do grupo. 
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Essas perguntas foram orientando a busca de autores, textos, e uma linha 

de pensamento foi sendo seguida, certamente leitores desse trabalho podem, ao ler, 

perceber outras rotas, outras paragens, outros caminhos de significação possíveis, 

mas as teses são feitas de escolhas... 

Neste primeiro capítulo, o que pretendo é levar o/a leitor/leitora a seguir o 

percurso traçado de aproximação e compreensão do conceito de emancipação não 

como o único possível, mas que oferece qualidades, limites e algumas implicações 

na orientação das reflexões acerca da relação entre educação, comunicação e 

emancipação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - Emancipação, educação e comunicação 

 
 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos.  
E é como sujeito e somente enquanto sujeito,  

que o homem pode realmente conhecer. 
Paulo Freire 

 

 

1.1 Sobre o conceito de emancipação 

 

Emancipação é uma palavra latina cuja gênese pode ser encontrada a 

partir de diferentes derivações: 

a) e-mancipo, com o significado de excluir de tutela (BUSARELLO, 2004, 

p. 99);  

b) emancipare - “libertar-se da autoridade paterna, abandonar a posse de, 

alienar (qualquer propriedade)” (MACHADO,1990 apud PICOLI, 2006, p. 

1);  

c) Mancípium, composta de “e” (negação) + manus (mão)+ capio (pegar, 

tomar) - “não ser conduzido pela mão, não estar preso ao outro nem ser 

dependente ou propriedade de ninguém” (PICOLI, 2006, p. 1).  

 

Pelo exposto acima podemos deduzir que a palavra emancipação tem a 

ver com a ideia de libertar-se de uma situação de submissão ou tutela15. Essa 

libertação significa também responsabilidade, ou seja, ter de responder pelos 

próprios atos, de sustentar-se a si mesmo (corpo e espírito).  Não ser dependente ou 

propriedade de ninguém, não estar alienado assumem diferentes dimensões de 

importância conforme o enfoque e a época a que se referem: não estar preso a outro 

– podemos nos perguntar que tipos de laços ou compromissos podem se tornar uma 

prisão, uma coibição ou deformação de atos e pensamentos? Que tipo de atos e 

formas de pensar não seriam prisioneiros ou aprisionadores? ... Não ser conduzido 

pela mão ... de quem? Da tradição, do mercado, do Estado, do outro... Todos esses 

                                            
15 Interessante notar que a tutela tanto pode ter um caráter de submissão quanto de proteção. 
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questionamentos apontam para problemas da atualidade ou por outra, apontam para 

problemas que sempre estiveram no horizonte das grandes discussões sociais.   

O conceito de emancipação, segundo Pogrebinschi (2004), surge no 

Direito Romano ligado ao conceito de pater familias e à autorização de libertar o filho 

do pátrio-poder.   

No direito romano o Pater familias (literalmente, pai de família) exercia na 

domus (casa e seus habitantes), um poder semelhante ao de um chefe de Estado e 

detinha o pater potestas – poder sobre a família (propriedades, bens, mulheres, 

filhos, servos, agregados), inclusive de vida e de morte de seus membros. (ROCHA, 

2000; FLORÊNCIO, 2009). Assim, todos os negócios e bens obtidos pelos membros 

da família eram convertidos para o pater familias, do mesmo modo que cabia a ele 

responsabilizar-se pelo membro que tivesse infringido alguma lei, reparando o erro 

e/ou castigando-o por isso. Nesse contexto, a emancipação era considerada como 

uma desvantagem para o emancipado, pois este seria desvinculado da domus 

paterna, causando a perda dos direitos sucessórios, de tutela e de curatela. 

(FLORÊNCIO, 2009; POGREBINSCHI, 2004). 

Rocha (2000) explica que a subordinação dos filli famillias16 só se verifica 

dentro da domus. “Na esfera pública eles gozavam de plenos direitos e recebiam o 

mesmo tratamento dispensado ao pater famílias podendo, inclusive, votar ou ser 

nomeados para cargos públicos.” (ROCHA, 2000, p. 163). 

Utilizando-se da metodologia da história do conceito Pogrebinschi 

acompanha a mudança de significados que o termo adquire de acordo com a sua 

empregabilidade. Ou seja, como a origem do termo está ligada a uma aplicação 

jurídica, quando essa aplicação muda, alteram-se também os significados da 

palavra: 

 
entre o período republicano (510 a.c e 27 a.c), o chamado Baixo 
Império (284 d.c e 565 d.c) e o período de Justiniano (527 d.c a 565 
d.c), a emancipação: 1) deixa de ser um ato de vontade exclusiva do 
pater familias e passa a requerer também a anuência do filho a ser 
emancipado; 2) tem seu processo jurídico-burocrático de realização 
simplificado em várias etapas e procedimentos e, 3) perde seu 
caráter negativo, desvantajoso e passa a se constituir em algo 
positivo, vantajoso para o emancipado. (POGREBINSCHI, 2004, p. 
6). 

                                            
16 O direito romano considerava que somente os homens podiam aceder ao pater familis, a mulher 
mesmo na condição de emancipada nunca poderia ter esse direito (ROCHA, 2000). 
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Na Idade Média o conceito sofreria nova mudança, sendo tomado como 

um atributo natural quando se atingia a maturidade ou a uma idade determinada 

legalmente, e no “início do século XVIII, significará o estado jurídico pleno (status of 

being legal), a capacidade ou independência civil.” (POGREBINSCHI, 2004, p. 6). Para 

Pogrebinschi é a partir daí que o conceito de emancipação torna-se também político, 

saindo do âmbito privado do pater familias para o âmbito do Estado. Começa a ser 

gestado o significado de libertação (e de oposição à dominação) que vai 

acompanhar toda a trajetória do conceito até os dias de hoje. 

O conceito de emancipação passa, então, a figurar em outras categorias 

gramaticais além de substantivo, como advérbio e verbo na forma reflexiva 

(POGREBINSCHI, 2004). Desse modo, a emancipação deixa de ter um caráter 

externo e passa ser interna e reflexiva, torna-se autoemancipação.  

Martins (1992, p. 17-18, destaque do autor) também se refere ao direito 

romano quando diz que a emancipação “caracterizava o acto ou ação definitivo do 

sujeito, modernizando-se política-socialmente a partir do iluminismo e da revolução 

francesa.” 

Aliás, esclarecimento e emancipação são temas centrais da modernidade. 

Alguns pensadores vão definir a modernidade não como um período histórico, mas 

como uma determinada visão de mundo que surgiu na Europa central e que se 

tornou hegemônica e acabou por legitimar e universalizar os seus valores 

(GUIDDENS, 1992). A modernidade corresponderia, então, a um modo de pensar 

com certas características que dizem respeito à busca de explicação para as coisas, 

fenômenos que não fossem fundamentados em mitos, dentre elas a busca de 

explicação do homem, do que o separa do animal, do que constitui o humano. “As 

luzes”, “o Iluminismo”, significam o facho de luz que o homem lança sobre si mesmo: 

 
[...] A consciência de uma época se reconhece na metáfora da luz. 
Aufklärung – Clareamento, Clarificação Iluminação – Enlightment, 
Ilustración, iluminismo e Esclarecimento remetem a um mundo 
inteiramente “iluminado”, isto é, visível. Nada deve permanecer 
velado ou coberto. O conhecimento da natureza se emancipa do 
mito, e o conhecimento da sociedade deve também fundar-se na 
razão. A razão esclarecida é uma razão emancipada. (MATOS, 2005, 
p. 30) 
 

 É com esse sentido que o conceito vai ser tratado por Kant: 
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O esclarecimento17 [Aufklärung] é a saída do homem de um estado 
de menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a 
incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de 
outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se 
a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta 
de decisão e da coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de 
outrem. Sapere aude! Tem coragem de servir-te do teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento. (KANT, 2005, p. 63). 

 

O homem é capaz de servir-se de si mesmo quando os requisitos 

biológicos são cumpridos, a maioridade acontece “depois que a natureza de há 

muito o libertou de uma direção estranha” (KANT, 2005, p. 64). Posto isto, a falta de 

uso do intelecto para gerir a própria vida torna-se uma questão de vontade.  

 
É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz às vezes de meu 
entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um 
método que por mim decide a respeito de minha dieta, etc., então eu 
não preciso de esforçar-me eu mesmo. (KANT, 2005, p. 64).  

 

Maioridade, (emancipação) no sentido kantiano, refere-se a uma 

libertação do pensamento, ser emancipado é ser capaz de pensar por si mesmo 

usando a razão como método para conhecer a realidade. Para isso, é necessário ter 

decisão e coragem, pois é muito mais fácil deixar-se guiar pelo pensamento alheio. 

Porém, uma vez tendo-se deixado levar por essa tutela, torna-se difícil resistir a ela: 

 
É difícil para o homem em particular desvencilhar-se da menoridade 
que para ele tornou-se quase uma natureza. Chegou mesmo a criar 
amor a ela, sendo por ora realmente incapaz de utilizar seu próprio 
entendimento, porque nunca o deixaram fazer a tentativa de assim o 
proceder. [...] Quem deles se livrasse só seria capaz de dar um salto 
inseguro mesmo sobre o mais estreito fosso, porque não está 
habituado a este movimento livre. (KANT, 2005, p. 64).  
 

Não obstante, Kant acreditava que o homem particular, poderia alcançar 

esse esclarecimento mediante a educação, “deve-se apenas começar cedo e 

habituar os jovens a essa reflexão” (KANT, 2005a, p. 62). 

 

                                            
17 O tradutor F. S. Fernandes justifica a opção pela palavra ‘esclarecimento’ porque acentua o 
aspecto da Aufklärung, como processo (e não como condição ou corrente filosófica), que a razão 
humana efetua por si mesma para sair do estado que Kant chama de ‘menoridade’, a submissão do 
pensamento a um poder tutelar alheio. (IMMANUEL KANT, Textos Seletos, 2005, p. 63). 
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Revisitando esse texto, Foucault (2005) destaca que, para Kant, a 

Aufklärung é definida pela modificação da relação preexistente entre vontade, a 

autoridade e o uso da razão. Segundo ele “[...] é preciso considerar que a Aufklärung 

é ao mesmo tempo o processo do qual os homens fazem parte coletivamente e um 

ato de coragem a realizar pessoalmente.” (FOUCAULT, 2005, p. 338). A saída 

proposta por Kant seria a distinção entre uso privado e uso público da razão. 

Para exemplificar o uso privado da razão Kant aponta o fato de que um 

coletor de impostos, por exemplo, pode pensar sobre a validade ou não dos 

impostos, no entanto não deverá, no exercício do seu cargo, desviar-se de sua 

função coletora. Dessa forma o uso particular da razão (quando se exerce uma 

determinada função) não seria livre, porque se pensa sobre as coisas e situações 

sem, no entanto, atuar conforme o que se pensa dela, pois é necessário obedecer à 

autoridade no âmbito privado. A libertação ocorreria, portanto, no uso público da 

razão. Nesse sentido, na interpretação de Foucault (2005, p. 338): 
 
A Aufklärung não é somente um processo pelo qual os indivíduos 
procuram garantir sua liberdade pessoal de pensamento. Há 
Aufklärung quando existe sobreposição do uso universal da razão, do 
uso livre e do uso público da razão. 

 

Considerando as palavras de Foucault e a descrição acima do filli famílias 

durante o império romano, veremos que a maioridade kantiana se assemelha em 

certos aspectos à condição de submissão no interior da domus e de liberdade no 

espaço público.  

A emancipação proposta por Kant traz como ingrediente novo a 

necessidade da crítica, da validação do pensamento, no entanto não se 

desembaraça por completo da tutela (obediência). Pois ainda que a crítica seja livre 

na concepção e expressão, o homem não o é. Kant revela em seus escritos um 

apreço à ordem estabelecida: 

 
[...] Somente não contesteis a razão aquilo que faz dela o supremo 
bem na Terra, a saber, o privilégio de ser a definitiva pedra de toque 
da verdade. Caso contrário, indignos dessa liberdade, certamente 
também a perdereis e esta infelicidade arrasta, além disso, membros 
inocentes da sociedade, que se não fosse isso, estariam dispostos a 
se servirem legalmente de sua liberdade e contribuírem para a 
melhoria do mundo. (KANT, 2005a, p. 61-62, destaque do autor). 
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Em sua cruzada pela razão, pela libertação do pensamento do homem, 

não está incluído o questionamento da ordem estabelecida. 

Numa outra perspectiva, Marx preserva do iluminismo a ideia de 

autoemancipação, porém, para ele a emancipação se constitui num processo de 

autodeterminação diferente do preconizado pelo projeto iluminista.  

O conceito de emancipação em Marx resulta de suas análises sobre o 

modo de produção capitalista, especialmente quando trata da questão da alienação. 

Ele considera que é a ação do homem sobre a natureza que o leva a humanizar-se, 

assim como a própria natureza é humanizada pela ação do homem, justamente essa 

forma de ser/estar no mundo é que diferencia o homem de outros animais: 

 
É certo que o animal também produz. Constrói para si um ninho, 
casas, como as abelhas, os castores, as formigas, etc. Mas produz 
unicamente o que necessita imediatamente para si ou sua prole [...] 
produz unicamente por força de uma necessidade física imediata, 
enquanto que o homem produz inclusive livre da necessidade física e 
só produz realmente liberado dela. (MARX, 1974 apud OLIVEIRA; 
QUINTANEIRO, 1995, p. 69). 

 

Daí ser o trabalho a categoria fundamental nos seus estudos, para ele, o 

trabalho é uma fonte de realização do homem, de produção e recriação de si 

mesmo: 

 
A fome é a fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, 
comida com faca e garfo, não é a mesma fome que come a carne 
crua, servindo-se das duas mãos, das unhas, dos dentes. Por 
conseguinte a produção determina não só o objeto do consumo, mas 
também o modo de consumo, e não só de forma objetiva, mas 
também subjetiva, logo a produção cria o consumidor. (MARX,1973 
apud OLIVEIRA; QUINTANEIRO, 1995, p. 70). 

 

Quando por processos históricos o trabalhador não se reconhece no 

produto que criou, ou seja, não o vê como resultados ou produtos de sua própria 

atividade, em condições que não escolheu ou que escapam ao seu entendimento 

têm-se aí um processo de alienação, de distanciamento e perda de controle. A 

alienação pode acontecer como um estranhamento do homem em relação: 

a) aos resultados e aos produtos de sua própria atividade (e à atividade 

ela mesma),  

b) à natureza na qual vive,  
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c) a outros seres humanos,   

d) além das situações anteriores e através delas – também estranhar a si 

mesmo às suas possibilidades humanas constituídas historicamente. 

(MARX; ENGELS, 2002; GAJO PETROVIC apud BOTTOMORE, 2001, p. 
5). 
 

A alienação ocorre como um não reconhecimento do homem de si mesmo 

ou de suas possibilidades humanas, divide trabalho e vida, separa homem e obra, 

distancia o homem de suas próprias projeções de modo que ele não as reconheça 

como suas, mas como entidades separadas, “naturais” com vida própria, e por isso 

se constitui em fonte de dominação. Isto acontece porque as relações sociais 

produzidas historicamente pelos próprios homens como as situações de produção, 

por exemplo, são concebidas como se fossem “naturais”. Dessa forma a 

“desnaturalização” de processos históricos, o desvendamento das relações e de 

como elas se estabelecem, é que possibilitam a emancipação. Não se trata, portanto 

de uma questão apenas abstrata que se desenvolve no âmbito da razão, mas que 

se desenvolve também no âmbito da ação que “supõe a transformação das relações 

sociais”. (COLLIN, 2008, p. 62). 

A emancipação é um processo que prevê a libertação de todos os 

homens. Isso porque o capitalista também é alienado, transformado em um meio, 

em agente de acumulação do capital, mesmo que esta alienação seja a fonte de seu 

poder. (COLLIN, 2008, p. 197). 

É no cenário da luta de classes e do desenvolvimento dos meios de 

produção que Marx acredita ser possível a superação do modo de produção 

capitalista. Na luta de classes, reconhece certo papel revolucionário da burguesia, 

como a conquista de emancipação política, por exemplo. Entretanto, para ele, a 

cidadania representa apenas uma parte da emancipação humana (MARX, 1989). 

Para Marx na emancipação política o Estado é o mediador entre o homem e sua 

liberdade: o homem liberta-se através do Estado. Trata-se aí, não de uma 

reunificação do homem, mas de sua divisão em público e privado, separado na 

esfera do Estado e da Sociedade Civil. (POGREBINSCHI, 2003). 

A reunificação do homem consigo, com o seu ser genérico e com sua 

humanidade, levanta a questão da natureza humana – existe uma natureza 

humana? Analisando a teoria da alienação em Marx, Mészáros (2006) diz que para 
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o autor alemão a essência humana se refere às possibilidades humanas, mas que 

essas possibilidades são historicamente realizadas pelo homem. “A natureza 

humana não é algo fixado pela natureza, mas pelo contrário, uma “natureza” que é 

feita pelo homem em seus atos de “autotranscendência”, como ser natural”. 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 156, destaques do autor). Dessa forma, podemos pensar em 

uma natureza humana não determinada a priori, mas constituída historicamente.18  

Para Marx o projeto de emancipação humana avança sobre o projeto 

burguês, pois prevê uma outra sociedade assentada em novas bases: 

 
O que dá sentido à opção humana pelo socialismo não é a promessa 
enganadora de um absoluto fictício (um mundo do qual todas as 
possíveis contradições estejam eliminadas para sempre), mas a 
possibilidade real de transformar uma tendência ameaçadoramente 
crescente de alienação numa tranqüilizadora tendência decrescente. 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 228, destaques do autor). 

 

O que seria então o ponto de viragem? O que caracteriza então o ser 

emancipado nesta visão? Para Mészáros (2006, p. 228) a superação (Aufhebung) 

da alienação seria “uma sucessão de conquistas sociais, das quais a seguinte é 

sempre qualitativamente menos impregnada de alienação do que a precedente”; 

assim o processo de emancipação seria um “contínuo” capaz de fazer frente à 

alienação, reificação e à “maximização da tendência” à alienação característica do 

capitalismo. Mészáros vê na educação o meio de desenvolvimento das condições 

necessárias para a emancipação: 

 
A educação é uma questão inerentemente pessoal, interna; ninguém 
pode educar-nos sem nossa própria participação ativa no processo. 
O bom educador é alguém que inspira a auto-educação. Apenas 
nessa relação pode-se conceber a superação da mera exterioridade 
na totalidade das atividades vitais do homem – inclusive, não a 
abolição total, mas a crescente transcendência da legalidade 
externa. Mas essa superação, devido às condições necessárias a 
ela, não pode ser concebida simplesmente como um ponto estático 
da história para além do qual começa a “idade de ouro”, mas 
somente como um processo contínuo, com realizações 
qualitativamente diferentes em suas várias fases. (MÉZSÁROS, 
2006, p. 173, destaques do autor). 

 

                                            
18 Nessa perspectiva podemos nos perguntar ainda sobre que atos de transcendência caminham no 
sentido do humano. 
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Marx e Kant marcaram profundamente o pensamento ocidental a respeito 

da emancipação. As questões do conhecimento e da transformação social como 

elementos fundantes da noção de emancipação vão ser retomadas por outros 

autores a partir de críticas, aproximações teórico-metodológicas, refutações, 

releituras. Teóricos da Escola de Frankfurt19, por exemplo, revisitam esses dois 

autores. Dentre eles, destacamos as contribuições de Horkheimer e Adorno. 

Horkheimer vai se preocupar em elaborar os fundamentos de uma Teoria 

Crítica, que faça um percurso a partir das obras de Marx, procurando preservar o 

seu método de análise e superar os pontos que, pela força das reconfigurações 

históricas da sociedade, não podem mais ser explicados pela teoria marxiana na sua 

totalidade. Além disso, o surgimento de novas disciplinas como, por exemplo, a 

psicanálise, contribui para a ampliação desse espectro de análise. Assim para ele: 

 
É no entendimento concreto do funcionamento do capitalismo e a 
apresentação dos potenciais de resistência e de emancipação nele 
presentes que podem mostrar o caminho da teoria e da prática, da 
compreensão da realidade e de sua transformação. (NOBRE, 2008, 
p. 11). 
 

Nesse sentido a perspectiva da Teoria Crítica a partir de Marx tanto é 

compreensiva quanto transformadora, levando em conta os condicionamentos 

históricos do pensamento e as condições concretas de ação. O que diferencia essa 

formulação teórica é a perspectiva da emancipação. O diagnóstico é feito tendo em 

vista que os germes da nova sociedade estão já presentes no capitalismo, isto 

garante “a possibilidade de o novo vir a se realizar nas ações concretas de um 

sujeito social coletivo e não de uma fabulação abstrata do pensamento”. (NOBRE, 

2008, p. 12). 

Por esse motivo a Teoria Crítica não despreza os esforços teóricos 

produzidos por uma teoria tradicional, que se ancora na lógica burguesa. A 

apropriação crítica dessas teorias pode contribuir também para o diagnóstico crítico 

da realidade, “[...] é a orientação para a emancipação que permite compreender a 

                                            
19 Essa denominação foi cunhada por Horkheimer na década de 1950 para fortalecer os trabalhos 
produzidos no Instituto de Pesquisa Social na cidade de Frankfurt. O Instituto mudou-se durante a 
guerra para outros lugares, retornando à Alemanha após a guerra. Abrigou intelectuais de diferentes 
áreas e posicionamentos nem sempre convergentes a respeito da obra de Marx. Apesar de 
consagrada, autores como Nobre (2008, 2008a) e Matos (2005), consideram a denominação Escola 
de Frankfurt inadequada preferindo “Teoria Crítica”. 
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sociedade em seu conjunto, o que permite pela primeira vez a constituição de uma 

teoria em sentido efetivo”. (NOBRE, 2008, p. 18, destaques do autor). 

O que faz com que a Teoria Crítica permaneça em constante atualização 

é justamente essa perspectiva de superação e de produção de diagnósticos que não 

são permanentes, mas levam em consideração os condicionantes históricos de cada 

época e abarcam novos ramos do conhecimento que surgem com a produção de 

novas realidades. Entendendo o “novo”, não como algo totalmente diferente do já 

existente, mas algo que sendo produto desse existente, o modifica, acrescenta, 

limita, restringe, redireciona, esvazia, intensifica, requalifica, redefine a partir de sua 

aparição. 

Horkheimer assinala que dentre as modificações sociais do tempo de 

Marx para a época em que escreve sobre a Teoria Crítica, por exemplo, é o próprio 

status da classe trabalhadora “não sendo mais possível identificar simplesmente um 

grande pólo de pobreza e um outro pequeno pólo de riqueza na sociedade, mas 

diferentes níveis e camadas sociais.” (NOBRE, 2008, p. 41). 

Vivendo nos Estados Unidos, Horkheimer e Adorno empreendem uma 

análise profunda daquele momento, mas o fazem sob os matizes da perseguição 

nazista da guerra fria e do que eles chamam de capitalismo administrado, ganhando 

destaque a publicação “Dialética do Esclarecimento”, na qual retomam o papel da 

razão na sociedade atual: 

 
No capitalismo administrado, a razão se vê reduzida à capacidade de 
calcular os melhores meios para alcançar os fins que lhes são 
estranhos. Essa racionalidade é dominante na sociedade não apenas 
por moldar a economia, o sistema político ou a burocracia estatal, ela 
faz parte da socialização, do processo de aprendizado, da formação 
da personalidade. (NOBRE, 2008, p. 48). 

 

O desenvolvimento da razão na perspectiva da teoria tradicional não 

levou a uma libertação, mas a uma justificação da estrutura e dos modos de atuação 

presentes na sociedade. A ideia de neutralidade da ciência separa o cientista do 

agente social. Dessa forma a divisão de classes é tida como necessária, assim como 

as diferenças de gênero, etnia, as agressões ao meio ambiente. Esse tipo de 

raciocínio justifica, por exemplo, a questão do genocídio que acontece no continente 

africano, como consequência de um “atraso cultural voluntário” e não de políticas 

internacionais de dominação, segregação, espoliação cultural e material dos povos. 



 

 

49 

 

[...] o progresso perdeu o seu potencial transformador ao reduzir-se 
por inteiro a “progresso técnico”. Esse sentido único de progresso 
tornou-se não apenas dominante, mas expressão de uma 
racionalidade única. (NOBRE, 2008, p. 51). 

 

Adorno20 acrescenta a essa perspectiva a relação entre capitalismo e o 

que ele chama de indústria cultural, que seria um mecanismo de controle social 

exercido através dos meios de comunicação de amplo alcance como rádio, 

televisão, imprensa e cinema. Naquele momento Adorno considerava que o 

envolvimento entre capital e mídias de massa era tal que impossibilitava o uso 

emancipador delas, posição que retificou mais tarde. (GATTI, 2008, p. 73-74). 

Em seu ensaio, Adorno aponta o caráter altamente planejado dos 

produtos da indústria cultural, apresentando uma tendência à homogeneização de 

seus produtos, não deixando ao consumidor nenhuma margem de ação criadora. A 

integração entre ideologia e o sistema é tal que “a dominação espraiou-se por toda a 

organização social”. (GATTI, 2008, p. 87)  

A arte já não obedece mais aos desígnios dos artistas, mas a uma lógica 

industrial que a esvazia de qualquer pretensão revolucionária. O produto dessa 

indústria é cuidadosamente planejado para oferecer ao público a identificação fácil, 

numa linguagem familiar que pode ser assimilada sem nenhum esforço crítico. 

Funcionando como modelo de comportamento, normatização do cotidiano, 

ordenação do lazer e preparação para a jornada de trabalho. Apresentando-se como 

se fosse a realidade, aí reside a sua farsa, apresentar-se não somente como 

realidade mas como única realidade possível (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). O 

impacto dessas ideias foi tal que gerou uma série de estudos chamados 

pessimistas, uma vez que exerciam a crítica, mas não apontavam saídas. 

Adorno, no entanto, soube perceber a possibilidade de utilização do 

desenvolvimento técnico diferenciado das premissas da indústria cultural, 

vislumbrando finalidades pedagógicas. Tendo feito, inclusive, uma série de palestras 

radiofônicas em que abordou, entre vários temas, o da emancipação e a educação. 

Para ele a escola, pela sua própria existência é um fator de coerção e 

tentativa de tutelagem do ser humano. Por isso sugere que desde cedo a educação 

seja orientada para a emancipação, consagrando formas de participação e de 

                                            
20 Embora os textos presentes no livro Dialética do Esclarecimento sejam assinados por Adorno e 
Horkheimer, autores como Nobre (2004, 2008), Gatti (2008) atribuem a Adorno a autoria principal do 
texto sobre a indústria cultural. 
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estimulação ao senso crítico. Nesse ponto as observações de Adorno coincidem 

com as de Piaget (1994), quando este trata da formação do juízo moral na criança. 

Segundo Piaget (1994), a criança pequena tem o adulto como parâmetro na 

construção da sua visão de mundo, na orientação das regras e valores sociais, daí a 

importância que desde cedo possa confrontar a rigidez do modo de cognição infantil 

com padrões de comportamento mais justos e emancipatórios21. 

Adorno alerta também para a necessidade de fortalecimento do eu para a 

assunção de decisões próprias, e elege a promoção de uma consciência verdadeira 

como característica principal da educação emancipadora. (ADORNO, 2006, p. 141). 

Indica o sentido ambíguo da educação pela necessidade de levar a uma adaptação 

necessária para a orientação do homem no mundo, porém, deve ultrapassar esse 

patamar para levá-lo à conscientização, e à racionalidade. 
 

 [...] a única concretização efetiva da emancipação consiste em que 
aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a 
sua energia para que a educação seja uma educação para a 
contradição e para a resistência. (ADORNO, 2006, p. 183) 

 
O que é um tanto surpreendente na sua apresentação a respeito da 

emancipação é o fato de adotar como definitiva a formulação de Kant sobre a 

“exigência de que os homens tenham que se libertar de sua auto-inculpável 

menoridade”22 (ADORNO, 1995, p. 141). 

Na atualidade, o conceito de emancipação está passando por outra 

revisão segundo Boaventura de Souza Santos, para quem o paradigma de 

emancipação da modernidade está em crise, ele propõe a reinvenção da 

emancipação social: 

 
Para isso é necessário concebê-la como uma forma de globalização 
contra-hegemónica constituída por alianças locais-globais entre 
grupos sociais que lutam contra a exclusão, a exploração e a 
opressão produzidas pela globalização hegemónica neoliberal. Tais 
lutas traduzem-se na criação de alternativas à lógica monolítica e 
excludente do capitalismo global, espaços de participação 
democrática, de produção não-capitalista de bens e serviços, de 
criação de conhecimentos emancipatórios, de promoção de trocas 
culturais pós-coloniais e de novas solidariedades internacionais. 
(SANTOS, 2008, s.p.). 

                                            
21 Ver também Silva (1997). 
22 Como foi dito anteriormente essa passagem leva a crer que a emancipação seja uma questão de 
vontade do sujeito. Pessoalmente me aproximo mais da visão de Freire que será abordada mais 
adiante. 
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Dessa forma, Santos (2008) agrega ao conceito de emancipação o 

sentido de libertação da modernidade e do seu grande projeto – a ciência, a noção 

de progresso, a criação do Estado-nação, a racionalidade se colocavam a serviço de 

um projeto social que visava a emancipação do homem. O problema é que apenas 

uma concepção de homem e de sociedade de um determinado grupo se tornou 

hegemônica. 

Para Santos (2008b) o projeto moderno se assenta em dois pilares: o da 

regulação constituído de três princípios – Estado, mercado e comunidade; e o da 

emancipação constituído de três lógicas de racionalidade – moral-prática da ética 

e do direito, cognitivo-instrumental da ciência e da técnica, estético-expressiva 

da arte e literatura, que se corresponderiam respectivamente. Para ele o excesso de 

regulação em detrimento da emancipação consequente da conformação histórica da 

modernidade desequilibrou a relação entre eles e não se trata agora de super 

explorar o pólo da emancipação, pois, segundo o autor, os excessos de ambos os 

lados trouxeram prejuízos sociais ao longo do tempo, mas trata-se de encontrar um 

equilíbrio. Seria necessário então investir na renovação da teoria democrática de 

participação política que ultrapasse o ato de votar, devendo “proceder à repolitização 

global da prática social”, onde politizar “significa identificar relações de poder e 

imaginar formas práticas de as transformar em relações de autoridade partilhada.” 

Dessa forma a emancipação se configura como um conjunto de lutas processuais 

cujo sentido político repousa na “ampliação e aprofundamento das lutas 

democráticas em todos os espaços estruturais da prática social”. (SANTOS, 2008b, 

p. 271).  

Para Santos, não apenas um grupo social teria a prerrogativa da 

emancipação social, devendo, portanto, ser entendida de modo plural. Esse 

entendimento auxilia a identificar os vários tipos de opressão e salientar as formas 

diversas de libertação dos diferentes grupos sociais. Nesse sentido a reinvenção da 

emancipação social leva em consideração a necessidade de dar voz e 

reconhecimento a grupos sociais que sempre estiveram “ausentes”, caracterizando 

essa ausência como uma não presença, uma desqualificação e inversão de valores, 

crenças, culturas, modos de vida. (SANTOS, 2002). 
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É contra o pensamento excludente e autoritário produtor das ausências23 

que Santos propõe um movimento de valorização de experiências que levem em 

consideração as perspectivas, anseios, uma participação equitativa de todos os 

grupos sociais nos processos decisórios globais. Preconiza “o direito [de pessoas e 

grupos sociais] a ser iguais quando a diferença os inferioriza e a ser diferentes 

quando a igualdade os descaracteriza.” (SANTOS, 1997, p. 20).  

A emancipação social, como proposta por Santos, aponta para a 

importância da circulação de conhecimento e projeta para a educação um relevante 

papel na reinvenção da emancipação. 

 
O projeto educativo emancipatório é um projeto de aprendizagem de 
conhecimentos conflitantes com o objetivo de, através dele, produzir 
imagens radicais e desestabilizadoras dos conflitos sociais em que 
se traduziram no passado, imagens capazes de potenciar a 
indignação e a rebeldia. Educação, pois, para o inconformismo. 
(SANTOS1996 apud OLIVEIRA, 2008, p.118). 

 

Santos propõe uma educação que não se oriente pela passividade, mas 

pela participação ativa numa perspectiva de questionamento dos cânones pré-

estabelecidos da ciência; dessa forma a sala de aula se transformaria “ela própria 

em campo de possibilidades de conhecimento dentro do qual há que se optar” 

(SANTOS, 2008b). Opções relativas a ideias, experiências, emoções tanto de alunos 

quanto de professores e não necessariamente coincidentes, mas que ponha de 

relevo os diferentes modos de conhecer o mundo, as diferentes culturas e conflitos 

que o envolvem, a fim de “permitir que os saberes ganhem sentido através do 

reconhecimento dos significados político-sociais das práticas que suscitam ou 

favorecem”. (OLIVEIRA, 2008, p. 103). 

Reforça a participação e a comunicação como elementos de fundamental 

importância nessa pedagogia na qual a comunicação deve ser tanto científica 

quanto não científica, o que requer de professores e dos alunos um saber expressar 

os conhecimentos de forma compreensível em diferentes contextos de aplicação e 

circulação: 

 

                                            
23 Um pensamento que autorizaria, por exemplo, nações inteiras serem condenadas à fome, à 
miséria, à exploração, e até mesmo a invasão e devastação de seus territórios e expropriação de 
suas riquezas naturais e culturais. 
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A responsabilidade atribuída ao cientista diz respeito tanto aos seus 
saberes específicos e a forma como ele os comunica ao mundo 
social quanto aos modos como os compromissos de ordem ética 
regulam a própria produção dos saberes (OLIVEIRA, 2008, p. 109). 

 

Requer ainda um questionamento das ausências que exige um “esforço 

de imaginação” para pensar sobre as opções não tomadas, ou ainda para revelar 

caminhos encobertos, abandonados, esquecidos, insuspeitados. Além disso, é 

preciso também apontar para as emergências, para aquilo que surge apesar das 

condições adversas em contextos não considerados como prioritários, é aquilo que 

surge às margens, nas fronteiras, nas conversas cotidianas “esquecidas no baú de 

espantos”.24 

Na linha que se propõe essa pesquisa, as premissas deste autor reforçam 

a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre a interface mídias e escola. A 

relevância de estudos que envolvam justamente as áreas de comunicação e 

educação está diretamente ligada ao auxílio no esclarecimento de processos de 

produção, circulação e validação do conhecimento numa perspectiva emancipatória. 

 

 

1.2 O conceito de emancipação elaborado no percurso da pesquisa 
 

O estudo feito até aqui me levou a compreender a emancipação de 

maneira plural: emancipações, que acontecem ao longo da vida e de forma diversa 

em diferentes situações. A emancipação tem componentes psicológicos que estão 

ligados à maturação e ao desenvolvimento intelectual. Pessoas com 

comprometimento nessas áreas terão possibilidades de emancipação diferenciadas 

em relação à responsabilização dos seus atos e ao usufruto de seus direitos. 

A emancipação é uma construção histórica, não somente em relação à 

história do conceito e às diferentes significações que lhes são atribuídas, como 

também em relação a uma trajetória dentro da história do sujeito, daí seu caráter 

plural. São emancipações em relação ao grau de sujeição ou de autonomia frente 

aos diversos desafios sociais, espirituais e afetivos que abrangem a compreensão 

da condição humana. Uma pessoa pode ser, por exemplo, mais emancipada em 

relação a sua sexualidade, mas não ser tanto nas relações de trabalho. Essas 

                                            
24 Expressão de Mário Quintana, poeta brasileiro. 
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emancipações pessoais se articulam com graus de emancipações coletivas de modo 

que cada uma dessas relações pode ir alcançando graus diferenciados de 

emancipação ao longo da vida. Pensar em emancipação(ões) também implica na 

compreensão da ação humana como uma ação política. Apesar de concordar que a 

emancipação não deve ser encarada como uma concessão de direitos e que a 

manutenção do Estado tal qual é hoje favorece a desigualdade, penso que a 

democracia e a cidadania são metas a serem alcançadas por muitos povos, e muitas 

gentes antes mesmo da sua superação. Ao mesmo tempo, como propõe Santos, a 

democracia pode ela mesma vir a ser imbuída de novos sentidos a partir de práticas 

sociais emancipatórias generalizadas. 

Muito se tem falado, após a queda do muro de Berlim, sobre a falência 

das teorias que colocam em questão as relações de dominação e de opressão 

social. Infelizmente, não caíram com o muro as mesmas condições históricas que 

geram a desigualdade e a miséria, muito pelo contrário, estão presentes com 

mecanismos cada vez mais sutis de autorreprodução e de desumanização. De onde 

surgirá o outro mundo possível, a sociedade reinventada? Será uma sociedade sem 

Estado? Como será uma sociedade sem classes? Uma outra sociedade possível – 

não creio que possa ser definida pelos padrões atuais, pois que terão que ser 

inventados ou reinventados, mas necessariamente deverá emergir da sociedade já 

existente, das condições existentes como salienta a Teoria Crítica. Na atualidade o 

Estado não funciona apenas como repressor das classes dominadas, é antes um 

terreno de disputa onde as elites detêm a hegemonia, mas não a totalidade, e suas 

instituições - dentre elas a escola - não são lugares somente de reprodução da 

ideologia dominante. São sim, igualmente, terreno de disputas de circulação de 

visões de mundo diferentes. Vale pensar, então que, na perspectiva da 

emancipação social a partir das condições existentes, a educação possa ser um 

laboratório de excelência para a gestação de práxis emancipatórias individuais e 

coletivas. 

A discussão sobre a emancipação confronta a nós educadores com um 

problema de tempo. Sendo processual ocorre, portanto, dentro de uma unidade 

temporal e por consequência coloca um quando que descobri ser difícil de 

responder. Se por um lado ela assume características de um contínuo (MÉZSÁROS, 

2006) que recusa um ponto de viragem a partir do qual possa ser exercida plena, 

imediata e instantaneamente, por outro lado parece haver um ponto a partir do qual 
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já não é possível mais não reconhecer os fatores que levam a não emancipação. 

Por exemplo, uma mulher que seja espancada pelo marido, quando se liberta física 

e emocionalmente de seu algoz cumpre uma etapa da sua emancipação, mas a não 

submissão em suas relações pessoais e a assunção de sua autoestima, a 

preservação da autonomia e liberdade em outros relacionamentos afetivos é um 

caminho a ser percorrido (caráter processual) e, por vezes, repetidamente. Isto se 

inscreve no âmbito tanto individual, como também coletivo em relação às práticas 

socioculturais de apoio a sua jornada rumo à emancipação (existência de leis e 

instituições sociais de combate à violência doméstica, participar de um ambiente 

cultural que valorize a mulher e repudie as formas de opressão e violência contra 

ela) e em relação ao impacto que suas ações causam no seu entorno (na forma 

como se relaciona com os outros, na educação dos filhos, na participação em 

organizações de apoio a mulheres que sofrem violência doméstica, etc.).  

A transformação social é um aspecto da emancipação que interessa a 

essa pesquisa. Suponho que a sociedade emancipada não seja a sociedade perfeita 

de homens e mulheres perfeitos, penso antes que seja a sociedade de ajustes, de 

negociações que tem na ética e na democracia a sua sustentação. Mulheres e 

homens emancipados da questão sexual, por exemplo, podem ser livres para 

escolher a opção sexual que querem manifestar e podem exercer suas funções 

sociais sem que a sexualidade seja um fator de exclusão, violência e preconceito. O 

que não quer dizer que todos os homens e mulheres irão lidar da mesma forma com 

essa questão. Isso, por sua vez, traz para a educação outra importante questão: a 

da relação teoria-prática. Penso nesse binômio como práxis que, para mim, significa 

que teoria e prática devem andar sempre juntas em equilíbrio e em constante 

simbiose, de modo que uma alimente a outra, sem que haja qualquer hierarquia ou 

subordinação. Assim, a perspectiva da emancipação coloca-nos um segundo 

problema: o como. Um como que equilibra teoria e prática, que vê na teoria uma 

ação, mas que não a considera em si suficiente como motor de transformação se 

não alimentar práticas. Imaginar faz parte da ação tanto quanto o mover-se, assim 

como o mover-se orientado, refletido tem mais possibilidades de alimentar a 

imaginação com novos possíveis (eventos, conexões, ações, compreensões, etc.). 

Desse modo as práticas educativas orientadas para a emancipação 

devem ter em seu horizonte a noção de como(s) e quando(s) se interpenetram. Faz 

sentido, portanto, adotar uma pedagogia que leve em consideração as temáticas 
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prementes da emancipação, uma pedagogia do oprimido que dê presença aos 

sujeitos ausentes, sem história, sem identidade ou com ambas negadas ou 

distorcidas, apagadas pela versão hegemônica. Uma pedagogia da esperança com 

igual poder transformador que seja capaz de evidenciar potenciais emancipatórios 

invisíveis aos olhos não acostumados a vê-los ou que nos desvie dos olhos que 

querem cegar-nos a eles. Uma pedagogia da indignação que seja radical na 

denuncia das injustiças, mas que seja tolerante e acolhedora com as diferenças e 

amorosa com as potencialidades emergentes. Uma pedagogia da autonomia que 

celebre as práticas sociais transformadoras, dialógicas, participativas que encurte 

distâncias, que valorize as qualidades humanas como as pedagogias preconizadas 

por Paulo Freire. 

 

 

1.3 Emancipação e Educação: as contribuições de Paulo Freire 
 

A escolha das contribuições de Freire para pensar a educação 

emancipatória não é casual, trata-se de um autor que fala sobre essas questões 

tendo como horizonte sua experiência pessoal como homem do nordeste brasileiro e 

profissional como educador. É no Rio Grande do Norte, estado onde se realizou a 

presente pesquisa, que Freire obteve a consagração da sua experiência de 

alfabetização, no projeto 40 horas de Angicos e no projeto De pé no chão também 

se aprende a ler.  

Paulo Freire não utiliza tanto a expressão emancipação como conceito, 

não obstante essa ideia perpassa toda a sua obra. Ao atribuir a Freire o termo 

emancipação, estou me referindo às suas ideias sobre libertação, sujeito, 

autonomia, ser mais, superação da relação opressor-oprimido, pois expressam em 

seus textos o sentido de emancipação como a entendo nesta pesquisa. 

Preocupado com a humanização do homem e reconhecendo a 

desumanização como possibilidade histórica, Freire considera a primeira como 

vocação: a vocação do ser humano de ser mais. Ou seja, como seres inacabados os 

seres humanos podem, pelas condições históricas a que estão submetidos, virem a 

se desumanizar pela injustiça, opressão, violência. 
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A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm a sua 
humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, 
nos que a roubam, é distorção da vocação do ser mais [...] a 
desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, 
porém, destino dado, mas resultado de uma ‘ordem’ injusta que gera 
a violência dos opressores e esta o ser menos. (FREIRE, 2005, p. 
32, destaques do autor). 

 

Freire não coloca no indivíduo a culpa da sua não emancipação, antes 

mira as condições sócio-históricas que a geram. Da mesma forma, não considera 

uma questão somente de decisão: 
 
Isso decorre, [...] do fato de que, em certo momento de sua 
experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura que 
chamamos de “aderência” ao opressor. Nestas circunstâncias, não 
chegam a “admirá-lo”, o que os levaria a objetivá-lo, a descobri-lo 
fora de si (FREIRE, 2005, p. 35, destaques do autor) 

 

A emancipação é vista como um processo, no qual não basta a tomada 

de consciência da situação de opressão e subalternidade; “o seu conhecimento de si 

mesmos como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela ‘imersão’ em que 

se acham da realidade opressora” (FREIRE, 2005, p. 35). É preciso, sim, coragem 

para a saída de um estado de subalternidade para um estado mais emancipado, 

essa coragem vem de um processo de conscientização que se dá na práxis e na 

aprendizagem libertadora. 

Para Freire a verdadeira educação não doa conteúdos: 

 
[...] o educando se torna realmente educando quando na medida em 
que conhece, ou vai conhecendo os conteúdos, os objetos 
cognoscíveis, e não na medida em que o educador vai depositando 
nele a descrição dos objetos, ou dos conteúdos. (FREIRE, 1994, p. 
47, destaques do autor). 

 

Educar implica uma relação de respeito, de abertura ao outro de diálogo 

entre sujeitos, não de sujeição hierárquica. Por isso é necessário reconhecer e 

valorizar o conhecimento do outro, assim como ter consciência do que se conhece, 

de onde veio e de como foi produzido o conhecimento que temos. Subestimar os 

conhecimentos oriundos de uma cultura popular é uma posição elitista. Educar 

implica no respeito ao conhecimento e ao fazer do outro.  

A educação para a libertação visa a formação para além da informação, a 

comunicação para além dos comunicados. Visa a formação do homem que se torna 
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sujeito à medida que compreende seu lugar no mundo, se transforma e transforma o 

seu modo de ser e de estar no mundo nessa e a partir dessa compreensão. Isso se 

dá num processo contínuo em que a comunicação e a educação têm um papel 

relevante:  

 
a comunicação implica numa reciprocidade que não pode ser 
rompida. Portanto, não é possível compreender o pensamento sem 
referência à sua dupla função: cognosciva e comunicativa (...) a 
educação é comunicação, é diálogo na medida em que não é 
transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que 
buscam a significação dos significados. (FREIRE, 1977, p. 67-69). 

 

Para ele o caminho da formação é o do conhecimento crítico que implica 

“tanto o domínio da técnica quanto a reflexão política em torno de /a favor de quem, 

de que, contra quem, contra que se acham estes ou aqueles procedimentos 

técnicos” (FREIRE, 1994, p. 131). 

 
 

1.4 Dialogicidade como fundamento da comunicação e educação numa 
perspectiva emancipatória 

 
Freire ao chamar a atenção para o diálogo e ao conceber a educação 

como comunicação dá voz ao educando. Na tradição da educação escolar25, o aluno 

é o que escuta, recebe, adere, incorpora o conhecimento que é narrado pelo 

professor. Aprender é um verbo intransitivo. Isso se reflete inclusive no modo de nos 

expressarmos sobre o ofício do professor – Dar aulas. E na aula passar conteúdos, 

transmitir conhecimentos. Estabelece-se desta forma uma relação hierárquica entre 

educador e educando, depositário dos conhecimentos do educador. 

Para Freire é a palavra que se constitui como essência do diálogo 

fundamentado na reflexão e na ação. Quando a ação falta, caímos no verbalismo, se 

a reflexão se ausenta então a palavra vira ativismo (LIMA, 2001 apud MACHADO, 

2009, p. 58). Nenhum dos dois casos favorece a emancipação.  

                                            
25 O modelo tradicional de educação não se refere à descrição feita pelos autores brasileiros Saviani 
e Libâneo em publicações sobre as “tendências educacionais”. Aqui, a descrição da tradição da 
educação faz menção a uma dimensão do imaginário sobre a educação, que está presente em quase 
todas as culturas ocidentais (podem ser encontrados exemplos na literatura, no cinema) e foi 
traduzido por Freire como educação bancária. Ela não se encontra em estado puro, mas mesclada a 
práticas que ora caminham para a superação, ora para a cristalização do modelo. 
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Nesse sentido as contribuições inspiradas em Freire trazem para a 

relação educação-comunicação um compromisso político de emancipação também 

em relação às concepções tradicionais de comunicação. Entendendo tanto 

educação quanto comunicação na perspectiva do diálogo, a promove como uma 

relação de compartilhamento e, portanto: 

 
Para ele, ‘pensamento e linguagem, na medida em que constituem 
uma totalidade, estão sempre referidos à realidade do sujeito que 
pensa. O autentico pensamento é gerado na relação dialética entre o 
sujeito e sua realidade concreta’. Desse modo, no caso das 
sociedades ‘dependentes’ ou ‘alienadas culturalmente’, o próprio 
pensamento-linguagem encontra-se alienado porque ‘dissociado da 
ação implicada pelo pensamento autêntico’. Isto gera somente 
‘palavras falsas’, e não ‘palavras verdadeiras’. Freire prossegue 
argumentando que o tema fundamental do terceiro Mundo consiste 
exatamente na ‘conquista de seu direito à voz, o direito de pronunciar 
sua palavra’, acrescentando que o homem que ‘tem voz’ é ‘um 
homem que é sujeito de suas próprias opções, um homem que 
projeta livremente o seu próprio destino. (LIMA, 2001 apud 
MACHADO, 2009, p. 58).    

 

As ideias de Freire alcançaram várias partes do mundo e tiveram especial 

repercussão na América Latina onde a luta contra as ditaduras levou ao apoio de 

setores mais progressistas da Igreja através da “Teologia da Libertação”. A Igreja viu 

na comunicação a possibilidade de formação de lideranças apoiando projetos como 

o LCC – Leitura Crítica da Comunicação, cujo objetivo era proporcionar uma 

educação que libertasse a população do domínio das ditaduras realizado também 

através dos meios. Apesar de ter assumido em diversos momentos um viés 

ideológico de proteção contra os males da comunicação midiática, esse projeto 

serviu para colocar a questão da comunicação nos foros populares. (MACHADO, 

2009; ALVES, 2007). 

Os estudos sobre comunicação e educação voltados para as camadas 

populares na América Latina e incentivados pela Igreja atraíram diversos 

intelectuais, dentre eles destaca-se, por exemplo, Mário Kaplún, jornalista e 

educador argentino e radicado no Uruguai. (MACHADO, 2009; ALVES, 2007). 

Kaplún concebe a comunicação como algo que se compartilha, que se 

vive em comum. Ao mesmo tempo condena a educação bancária e incentiva um 

modelo educacional baseado nos processos e preocupado com a transformação dos 
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indivíduos e das comunidades. (BONA; CONTEÇOTE; COSTA, 2007, p. 180; 

MACHADO, 2009, p. 41). 

 Dessa forma o modelo para a comunicação popular concebido por 

Kaplún também está baseado na participação ativa do sujeito favorecendo uma 

tomada de consciência, na recuperação da autoestima e a capacidade criativa. 

Tendo sido gestada no período de ditadura também prevê “superar o sentimento 

aprendido de inferioridade26”.  Adotando a premissa de que só o diálogo comunica, 

renuncia, portanto, à concepção de comunicação baseada na transmissão. 

(MACHADO, 2009, p. 44). 

 
Segundo Kaplún, a causa última para a redução do conceito de 
comunicação à sua funcionalidade é na verdade, o caráter autoritário 
e hierárquico de nossa sociedade. A relação ‘emissor-mensagem-
receptor’ descreve uma forma que é hegemônica e considerada 
correta, ao mesmo tempo em que é uma realidade permanente no 
centro de nossa sociedade autoritária e estratificada, constituindo-se 
como manifestação de uma dada cultura. (MACHADO, 2009, p. 45). 

 

Para ele a adesão a uma determinada concepção de comunicação, 

“equivale a dizer em qual tipo de sociedade queremos viver.” (KAPLÚN, 2002 apud 

MACHADO, 2009, p. 46). Dessa forma o entendimento da comunicação como 

transmissão se alinha a uma sociedade concebida a partir da dominação enquanto 

que ter o diálogo como fundamento levaria a uma sociedade democrática. Tendo em 

vista que o diálogo não é entendido como consenso, o conflito faz parte dessa 

relação. É na explicitação e enfrentamento do conflito que a democracia pode 

acontecer (FREIRE, 2005). No diálogo todo receptor é também um emissor e tem o 

direito de participar do processo de comunicação atuando nos dois papéis.  

Marx em suas análises sobre o modo de produção capitalista aponta para 

a necessidade de transpor a dualidade burguesia/proletariado, patrão/empregado27 

como uma forma de superação da alienação. O campo da comunicação traz como 

fundamento o binômio emissão/recepção, pensando nas indicações de Marx, faz 

sentido também procurar questionar este binômio como forma de reflexão a respeito 

da alienação que este modelo gera.  

                                            
26 Germano (2009) aponta que esse sentimento de inferiorização foi historicamente produzido pelas 
elites europeias como estratégia de dominação. 
27 Que é na verdade uma fixação de posições hierárquicas e de poder. 
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Acompanhando o trabalho de Mattelart e Mattelart (2002) sobre a história 

das teorias comunicacionais, percebemos que a comunicação posta em termos de 

emissão e recepção se refere a lugares sociais concebidos preponderantemente 

fixos e intransponíveis, como se fossem uma “segunda natureza”; não sendo, 

portanto, uma relação que prevê a emancipação, mas a conservação de uma 

concepção autoritária e desigual de sociedade como apontou Kaplún. 

Quem em última analise realiza a emissão? Quem faz parte do grupo da 

recepção? Nas discussões e estudos a respeito do papel das mídias na sociedade, 

não é difícil encontrar referências a elas como sinônimo de emissão, sempre como 

portadoras dos interesses de uma determinada classe social. Assim, as mídias não 

são mais reconhecidas como produto de um trabalho coletivo. São consideradas 

como um ser em si, elas se desprendem dos que a produzem e como que criam vida 

própria. Quem é o emissor na produção de uma novela, um programa de rádio, um 

filme? É o ator? Diretor? Cenografista? Editor? Técnico de som? Fotógrafo? 

Diagramador? Designer gráfico? Faxineiro? Motorista? Produtor? Quem é o “judeu 

do dia a dia” a que se refere Marx em A questão judaica que no quotidiano dá vida 

ao projeto burguês? É esse “estranhamento”, esse não reconhecimento da sua 

própria parcela na produção28 que é fonte de alienação tanto de profissionais que 

atuam no segmento da produção midiática quanto os que são destinatários desses 

produtos.  

É essa alienação no sentido de não reconhecimento da produção 

midiática como uma produção de pessoas com determinadas visões de mundo e 

condições históricas de percepção e ação. É a concepção das mídias como 

entidades com vida própria que faz com que haja uma divisão intransponível e mítica 

dos lugares sociais da emissão e recepção. Dessa forma as mídias vistas do lugar 

da recepção são sempre referidas como um eles abstrato, sujeito indeterminado, 

outro ou outros que nos são estranhos, exteriores, que nos seduzem, ou nos 

oprimem, sempre um lugar onde não estou (e provavelmente nunca estarei) é uma 

oposição perene. E, portanto, uma reificação dos lugares sociais da emissão e 

recepção em relação de subordinação.  

Por seu turno a recepção também é mitificada como se fosse uma pessoa 

com identidade única é o lugar igualmente do outro. Mesmo quando identificada 

                                            
28 Produção que é feita por pessoas, portanto, produção humana. 
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como “massa” é um ser genérico, do qual também não compartilhamos, mas com o 

qual nos identificamos. Na maioria das vezes, não somos a massa, não somos 

manipulados como a massa, somos mais inteligentes que as massas, mas nos 

solidarizamos com as massas na tentativa de desocultação da manipulação, na 

revolta contra o consumismo, muito embora continuemos consumindo e nos 

informando e formando no consumo com e através dos meios de comunicação. 

Dessa forma, no discurso sobre a recepção aparece um nós separados dos eles – 

(massa) os outros que não têm discernimento a quem devemos ajudar, salvar até...  

Pensar na comunicação mediada por mídias de maneira dialógica seria 

considerar as mídias como parte do mundo, como produção humana e histórica, 

com comprometimentos com determinadas classes sociais, mas também como lugar 

de lutas, de projeção, criação e viabilização da circulação de elaborações simbólicas 

e do encontro de vozes de diferentes origens e intencionalidades. Para que as 

relações comunicacionais mediadas por mídias (ou não) se tornem dialógicas é 

necessário que os processos existentes de manipulação e ocultação possam ser 

desvelados, desnaturalizados; nesse contexto a educação para as mídias pode 

atuar no sentido da emancipação, quando propõem o conhecimento da linguagem, a 

possibilidade de expressão, circulação, e de escuta das diversas vozes explicitando 

questionamentos como forma de exercício crítico e de indicação de novos possíveis 

a serem explorados. 

 

 
 

 



Apresentação ao Segundo Capítulo 
 

 
Os conceitos invisíveis 

 
O olhar tem sido historicamente construído. 

Hoje não vemos o mesmo que ontem.  
Amanhã veremos diferente de hoje. 

 E isto não apenas pela mutação do mundo visto. 
Também porque os nossos modos de ver se alteram,  

se ajustam a novos enquadramentos tecnológicos,  
se modificam por concepções epistemológicas 

 que se vão sucedendo no tempo 
José Carlos Abrantes. 

 

 

Se no primeiro capítulo o que me moveu foram as minhas intuições e a 

busca de esclarecimentos sobre a temática da emancipação. O que me moveu aqui 

foram as certezas e as dúvidas que se seguiram. Foi preciso durante o processo da 

pesquisa, duvidar das minhas certezas para perceber a presença das definições 

mais remotas permanecendo na conformação de compreensões recentes. 

Desde criança aprendemos que meios de comunicação é um termo 

genérico para nomear uma categoria de objetos tais como – telefone, televisão, 

rádio, jornal, etc. E não nos damos conta de que essas noções permanecem e o 

quanto elas acabam por influenciar uma percepção mais instrumental das mídias, 

consequentemente de seu papel social de a sua relação com a educação, 

principalmente porque essas noções não foram problematizadas ao longo da vida 

escolar.  

Para desconstruir essas imagens foi preciso realizar dois movimentos, um 

de revelar a mim mesma a minha própria compreensão, e outro de buscar subsídios 

para novas compreensões. 

Ao buscar as raízes desse pensamento, de sua historicidade não fiz um 

descarte de conceitos antigos em troca de novos, antes procurei visualizar seus 

limites para poder ampliar as possibilidades de tecer relações que dessem 

sustentação àquilo que ainda não tinha sido capaz de imaginar. 



 64 

Esse processo aconteceu também ao pensar sobre outras questões e me 

fez perceber o quanto os conceitos invisíveis, aqueles que não nos damos conta que 

temos, fazem o seu trabalho nos bastidores da formação da visão de mundo. Minha 

compreensão do conceito de mídias, do seu estudo e da sua função social era mais 

instrumental do que eu gostaria, mas a emancipação dele não é um fato concluído. 

Como foi dito anteriormente, o processo emancipatório tem um quando e um como 

que estão em curso na perspectiva de uma compreensão menor para uma 

compreensão maior como diria Fusari. 

O capítulo a seguir representa um esforço de tornar visíveis esses 

conceitos e apresenta o momento atual (quando) dessa compreensão (como) 

sempre provisória e movediça. 

 

 

 



Capítulo 2 - Mídias e educação: uma relação delicada 

 
 

Se apresentamos o ideal como algo desejado e necessário 
 e que ainda não existe, precisamos justificar o “ainda não”.  

Para que não estejamos lidando com uma fantasia, um devaneio 
 é preciso acrescentar que é necessário que ele seja possível.  

O que ainda não é, pode vir a ser. 
Terezinha Rios 

 

 

2.1  Medium, meios, mídias: algumas aproximações 
 
A explicação mais corrente da palavra mídia no contexto brasileiro é a de 

que ela seria o aportuguesamento da pronuncia inglesa da palavra media de origem 

latina que por sua vez expressa o plural da palavra médium. Segundo Marcondes 

Filho (2009, p. 249, destaques do autor), 

 
A forma brasileira mídia e suas variáveis (multimídia, intermídia, 
hipermídia, etc.) é uma construção lingüística espúria, [...] e não se 
justifica essa incorporação ilegítima e empobrecedora, já que o termo 
médium é latino, como é a língua portuguesa, e nos dota de forma 
linguisticamente mais correta o termo media. Além do mais, mídia é 
obrigatoriamente uma expressão no plural, cabendo, no máximo, a 
pronúncia “os mídia”, devendo, contudo, a escrita manter a 
expressão os média. 
 

Não obstante, a forma mídia tem sido amplamente utilizada inclusive em 

textos acadêmicos brasileiros. Em seu livro Cultura das Mídias, Lúcia Santaella, vai 

além e adota a forma mídias (no feminino e plural) referindo-se à relação que se 

estabelece entre os diferentes tipos de mídias: rádio, TV, jornal e assim por diante, 

tanto no que diz respeito ao conteúdo quanto à forma, pois: 

 
[...] o que se pretende por em relevo são justamente os traços 
diferenciais e sui generis, quase idiossincráticos, de cada mídia 
individual, para caracterizar a cultura que nasce nos trânsitos, 
intercâmbios, fricções e misturas entre diferentes meios de 
comunicação, produzindo como conseqüência um movimento 
constante de transformação nas formas tradicionais de produção de 
cultura, eruditas e populares, assim como nos processos de 
produção e recepção da cultura de massas. (SANTAELLA, 1996, p. 
24). 
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Além do estudo de cada mídia e suas relações com o social, para 

Santaella é necessário estudar também as relações das mídias entre si na produção 

de cultura. Particularmente acompanho o pensamento dessa autora.  

O estudo das mídias pelo viés cultural tem se consolidado como uma forte 

tendência que se debruça sobre a compreensão das mídias em sua função social. 

Para o pesquisador David Buckinghan (2005, p. 19, destaques do autor): 

 
Los medios no nos ofrecen una ventana transparente sobre el 
mundo. Ofrecen cauces o conductos a través de los cuales pueden 
comunicarse de manera indirecta representaciones o imágenes del 
mundo. Los medios intervienen: no nos ponen en contacto directo 
con el mundo, sino que nos ofrecen versiones selectivas del mismo.   

 

As mídias intervêm, elas participam da construção de sentidos daquilo 

que se comunica. Isso nos lembra um outro aspecto igualmente importante – a 

questão do suporte. Muitas vezes, o que dificulta a apreensão do que sejam as 

mídias é o fato destas possuírem uma dimensão física que faz com que sejam 

percebidas apenas como suportes. Ou seja, como portadoras de uma mensagem, 

mas que não participariam da construção de seu sentido implícito, porém, essa visão 

é equivocada. Arlindo Machado, refletindo sobre a fotografia, nos auxilia a pensar 

sobre essa questão:  

 
Enquanto símbolo, segundo a definição peirceana, a fotografia existe 
numa relação triádica entre: o signo (a foto, ou, se quiserem, o 
registro), seu objeto (a coisa fotografada) e a interpretação físico-
química e matemática. [...] Isso quer dizer que o traço fotográfico, 
quando existe, não nos é dado em estado bruto e selvagem, mas já 
imensamente mediado e interpretado pelo saber científico. [...] Todos 
esses elementos icônicos e simbólicos introduzidos pelo aparato 
técnico não são apenas acréscimos que se sobrepõem ao índice, ao 
traço do objeto, mas também agentes de transfiguração, deformação 
e mesmo de apagamento do traço. (MACHADO, 2000, s.p., 
destaques do autor). 

  

O aparato tecnológico não serve para captar o real, como Bukingham nos 

alertou anteriormente, mas antes o interpreta de acordo com as condições técnicas 

específicas de suporte, armazenamento, recepção, transmissão, entre outros, que 

muitas vezes transfiguram, alteram o real. As imagens da fotografia, do cinema, da 

televisão, do aparelho celular são distintas não só pelo tamanho ou forma de 

apresentação, mas pelo tipo de relação que estabelecemos com elas. Da mesma 
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maneira, as questões de edição, luz, som, acústica, conectividade, portabilidade, 

resolução, interferem tanto na construção do produto midiático quanto na forma 

como compreendemos, consumimos e fruímos esses produtos. Daí a importância de 

conhecermos como isso ocorre para que possamos compreender melhor como as 

visões de mundo que circulam através das mídias são também corroboradas pela 

forma como seus dispositivos técnicos estão arranjados e combinados entre si.  

Para Arlindo Machado, a fotografia não acontece somente no momento 

do clique que dispara o obturador, deixando a luz entrar na câmera, e completa: 

 
[...] o arranjo do objeto no seu espaço natural ou no estúdio, a 
disposição da iluminação, a modelação da pose, os ajustes do 
dispositivo técnico e todo o processo de codificação que acontece 
antes do “clique” é tão fotografia quanto o que acontece no 
“momento decisivo”. Da mesma forma, também faz parte do universo 
da fotografia tudo o que acontece no momento seguinte: a revelação, 
a ampliação, o retoque, a correção e processamento da imagem, a 
posterização etc. (MACHADO, 2000, s.p., destaques do autor). 

 

Estudar as mídias é, pois, estudar também os seus processos de 

produção – o antes, o durante e o depois, é pensar as relações sociais e processos 

de simbolização, apropriação do real e validação da experiência.  

Melo e Tosta (2008, p. 30) chamam a atenção para a relação das mídias 

com o sistema produtivo: 

 
A mídia tem a ver com a indústria dos bens simbólicos. Corresponde 
a um sistema complexo de produção, circulação e consumo de bens 
culturais. Seu foco está orientado a fabricar artefatos que se 
materializam em palavras, sons, imagens, seja no plano real, seja no 
plano imaginário. 

 

Assim a produção midiática está vinculada ao processo de circulação de 

mercadorias e está relacionada com uma intencionalidade, por isso ao estudar o 

antes, durante e depois, precisamos nos interrogar ainda sobre quem produz, com 

que intenção e a favor de quem. Esse questionamento é essencial para se desvelar 

as relações de opressão/submissão e avançar no processo de emancipação. 
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2.2 Os termos usados para referir o trabalho com mídias na educação 
 

No estudo sobre o papel das mídias na educação, são utilizadas diversas 

nomenclaturas: recursos didáticos, recursos audiovisuais, tecnologias educacionais, 

meios audiovisuais, meios de comunicação, meios de comunicação de massa, 

mídias, multimídias, hipermídia, tecnologias de informação e comunicação - TIC. 

Tenho enfatizado a palavra mídias e gostaria de compartilhar algumas reflexões a 

esse respeito uma vez que cada um desses termos remete a diferentes práticas e 

concepções de educação.  

A relação entre mídias e educação tem suas raízes na introdução dos 

chamados recursos didáticos na educação. A história dessa relação é antiga, 

autores como Parra (1973), Oliveira, H. (1996), Justamand (2004) entre outros, citam 

os desenhos rupestres para exemplificar as primeiras utilizações da imagem como 

recurso relacionado à educação. Assim: 

 
A teoria e os métodos educativos têm antecedentes muito antigos, 
que podem ser traçados a partir do tempo em que sacerdotes tribais 
sistematizaram conhecimentos e em que culturas primitivas 
inventaram pictogramas ou signos verbais para gravar, preservar, 
transmitir e reproduzir informação (SAETTLER, 1969 apud 
OLIVEIRA, H., 1996). 

 

Podemos dizer que os processos de simbolização que historicamente 

fizeram parte do desenvolvimento da cognição humana incluíram o uso de telas de 

pedra, gravetos, sangue, pigmentos coloridos entre outros que funcionaram como 

meios em relação de comunicação. Apesar dessa ligação quase congênita entre 

processos educacionais e utilização de meios de comunicação, quando pensamos 

na educação escolarizada propriamente dita, Comênio29 é apontado como precursor 

nesta área (FUSARI, 1996; BELLONI; SUBTIL, 2002; OLIVEIRA, H., 1996; PARRA, 

1973; SOUZA, 2009).  

De origem protestante, Comênio pautou sua didática em pressupostos 

teológicos, para ele o homem deveria superar suas imperfeições através de um 

processo educativo. Isso se concretizaria através da observação da natureza que 

seria a manifestação do divino.  

                                            
29 Jean Amos Komensky é o nome do educador checo, mas em vários trabalhos também é citado 
como Comenius ou Comênio. 
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[...] Comenius recomenda aos educadores que progridam 
paulatinamente associando sempre, com os jovens espíritos, o nome 
de um objeto à sua forma real ou, quando impossível, à sua imagem. 
Como, na sua época, não existem livros que apresentem às crianças 
imagens do mundo, ele mesmo elabora, segundo uma progressão 
coerente, uma primeira obra documentária ilustrada, única em seu 
gênero: Orbis pictus. (CHALMEL, 2004, p. 65-66) 
 

Trata-se aqui de enfatizar a função demonstrativa ou de 

aproximação/simulação do real – um modelo através do qual o aluno poderá entrar 

em contato com elementos da natureza, ou da vida social de forma simulada ou 

controlada, pois para ele “[...] nada pode ser objeto da inteligência que primeiro não 

tenha sido objeto dos sentidos” (COMÊNIO 1969 apud PARRA, 1973, p. 9). 

Esse pensamento representa uma tendência “sensual-empirista” presente 

em certas correntes educacionais que enfatizam mais “os aspectos ‘físicos’ dos 

recursos sensoriais que os ‘comportamentais’, relegando a um segundo plano a 

participação do ser que aprende.” (PARRA, 1973, p. 6, destaques do autor). Não 

obstante era considerado um avanço, pois se contrapunha aos métodos de ensino 

baseados na memória e na repetição características da educação preconizada pelos 

jesuítas através do seu Rátio Studiorum30. Os jesuítas tiveram um papel 

fundamental na educação escolar brasileira, deles herdamos o culto à eloquência 

como forma privilegiada de educação escolar. Além disso, os inúmeros documentos 

deixados por clérigos descrevendo nossa fauna, flora, e os desenhos retratando 

pormenores da vida no novo continente e nossas primeiras paisagens urbanas, 

reforçam a ideia de que, nessa concepção de educação, os meios estão a serviço 

do registro e da demonstração.  

 

 

 

                                            
30  Para entender melhor a influência dos jesuítas na educação brasileira ver: Germano (2009). Este 
autor salienta o papel da educação jesuíta como parte do processo de produção simbólica da 
inferioridade na América Latina. É possível perceber a partir dessa leitura a hierarquização na 
produção de identidades subalternas que também se reflete no sistema educativo e nas formas como 
os meios são utilizados. Já para Saviani (2005) a educação jesuíta tornou-se base da educação 
tradicional no Brasil, sua influência se estende mesmo após a expulsão da Companhia de Jesus do 
país pelo Marques de Pombal, perdurando até a atualidade através do ensino nas escolas religiosas. 
Após os anos trinta do século XX a chamada educação nova começa a influenciar também os 
religiosos que aos poucos a introduzem em suas escolas, oferecendo um ensino predominantemente 
tradicional, mas com referências escolanovistas.  
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2.2.1 Recursos Didáticos e a Educação Brasileira 
 

A educação escolarizada brasileira apresenta em suas origens uma forte 

influência tanto da imensa tradição de ensino religioso iniciada pelos jesuítas de 

matriz memorialista, reprodutora, quanto da tendência sensual-empirista, de 

aproximação com o real ou de sua simulação trazida às nossas terras por 

educadores europeus. Nesse contexto, os chamados recursos didáticos são 

considerados como apoio ou como portadores de conteúdos ou de qualidades 

demonstrativas do que se quer ensinar. Adquirem uma extensão bastante elástica, 

não havendo, por exemplo, uma diferenciação entre eles e outros tipos de objetos 

como a palmatória ou os brinquedos31, e podem contemplar tanto livros, quadros de 

escrever, desenhos, gravuras, como jogos ou instrumentos específicos que auxiliem 

o professor na explicação do mundo aos alunos e na apreensão de relações físicas 

e matemáticas, de tempo e espaço, por exemplo32. 

 

 

2.2.2 Recursos Audiovisuais 
 

Com o avanço dos estudos da psicologia comportamental e com o 

sucesso da utilização de retroprojetores, projetores de slides para o treinamento de 

soldados durante a segunda guerra mundial (BELLONI; SUBTIL, 2002; PARRA, 

1973), os recursos ganham novo status. Há uma espécie de reclassificação onde 

determinados elementos vão formar uma categoria independente, os recursos/ 

meios/técnicas audiovisuais. Ou seja, recursos já existentes somados a outras 

invenções mais recentes são reagrupados e redefinidos a partir da nova 

nomenclatura. Há também, segundo Belloni e Subtil (2002), uma revalorização da 
participação dos sentidos na apreensão dos conteúdos com estudos que indicam o 

grau de influência dos sentidos (especialmente a visão e audição) na aprendizagem. 

Os recursos audiovisuais (doravante RAV) se caracterizam por uma ligação com a 

imagem (como mapas, quadro de escrever, livros), com o som (como discos de vinil, 

                                            
31 Os brinquedos foram introduzidos nos chamados jardins de infância com objetivos educacionais 
orientados por abordagens teóricas como as de Froebel e Montessori. 
32 Saviani (2005, p. 8) enfatiza também que os recursos didáticos se popularizaram com a 
participação do Brasil nas exposições universais realizadas na segunda metade do século XIX que 
apresentavam de mobiliário a quadros do reino vegetal, gravuras e objetos de madeira. 
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rádio ou fitas de áudio) ou com ambos – som e imagem – (como slides sonorizados, 

cinema, TV/Vídeo). A denominação audiovisual é criticada por alguns autores por 

dar a impressão de tratar os dois canais (áudio e visual) ao mesmo tempo, no 

entanto, o termo acabou se consagrando pelo uso tanto nacional quanto 

internacionalmente. 

Uma obra bastante difundida nessa fase é Recursos Audiovisuais na 

Escola de Walter Arno Wittich e Charles Francis Schüller33, lançado no Brasil em 

1964, que traz uma série de sugestões de trabalho com os meios na escola com o 

intuito de facilitar a aprendizagem por parte dos alunos. A partir dessa obra, 

educadores brasileiros elaboram também outras publicações resultantes de 

pesquisas e adaptações divulgando técnicas de utilização dos RAV na escola. Duas 

correntes pedagógicas se destacam na apropriação desse discurso de maneiras 

diferentes, a espontaneísta e a corrente tecnicista. 

 
 
2.2.2.1 A corrente espontaneísta  

 

Baseada nas ideias de Dewey, essa corrente visa diminuir a influência 

autoritária do professor sobre os alunos. Num país de tradição hierárquica rígida 

como o nosso, essa faceta autoritária se fez presente também na organização do 

ensino, valorizando a disciplina e a memorização dos conteúdos. Por isso, quando 

as ideias de Dewey chegam ao Brasil por volta da década de 1930, ganham a 

adesão de diversos educadores de tendência mais progressista. As ideias sobre a 

escola renovada ou escola nova propostas por aquele educador são celebradas 

através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O documento foi assinado 

por eminentes educadores e intelectuais que posteriormente assumiram cargos na 

administração pública e em entidades ligadas à educação e à cultura.  

O Manifesto de 1932 invocava a convergência e a solidariedade de outras 

instituições – dentre elas a imprensa – para o esforço educativo das novas gerações 

destacando entre outras a contribuição da utilização dos recursos na escola. Nos 

anos 1960 esse movimento ganha nova ênfase através dos adeptos de uma 

educação alternativa que elege o aluno como sujeito. Esse ideário impulsionou 

                                            
33 Para saber mais sobre a influência desses autores, consultar Fusari (1996). 
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experiências educacionais tanto em escolas particulares para atender a classe 

média brasileira quanto em projetos populares como os Centros de Cultura 

relacionados ao movimento estudantil e às Escolas de Aplicação ligadas a 

Faculdades de Pedagogia. Os educandos são incentivados a produzir slides, 

retroprojeções, filmes caseiros, a operarem eles mesmos as máquinas e a terem 

contato direto com os materiais produzidos. O papel preconizado para o professor é 

o de facilitador da aproximação entre o aluno e o conhecimento.  

A vertente espontaneísta trouxe a possibilidade de disseminação de usos 

e valorização da participação dos meios no processo de aprendizagem de forma 

autônoma, gerando importantes experiências de aproximação com os audiovisuais. 

Por outro lado, a conformação histórica dessas práticas escolares em nosso país, 

articulada a políticas educacionais que se afastaram das ideias originais, levaram a 

um esvaziamento do papel do professor sendo, por isso também, associada à queda 

na qualidade do ensino. 

 

 

2.2.2.2 A corrente tecnicista  

 

Nela a técnica e a tecnologia assumem um lugar central, sofrendo 

influência dos estudos de matriz comportamental. O Brasil teve o maior 

desenvolvimento dessa corrente a partir dos anos 1970, período de forte influência 

norte-americana com sua política de dominação cultural e apoio a ditaduras na 

América Latina.  

A ênfase em projetos de desenvolvimento econômico baseados na teoria 

do capital humano influenciou significativamente o campo educacional. Não por 

acaso surge no currículo uma nova disciplina que deu origem a outra denominação 

para os recursos audiovisuais na escola: as “tecnologias educacionais”. Uma leitura 

influenciada por políticas educacionais geradas em tempos de ditadura política34 

atribuiu às tecnologias o papel da realização do ensino. Nesse contexto o papel 

facilitador do professor ganha outros contornos, ou seja, ele se torna uma espécie 

de funcionário da máquina a serviço da tecnologia.  

                                            
34 Durante a ditadura, várias tendências educacionais foram combinadas nessas políticas de maneira 
a garantir os objetivos do governo militar. Para saber mais ver também Germano (2008). 
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Essa corrente se associou em certos momentos à concepção segundo a 

qual os avanços científicos são sempre considerados fatores de aprimoramento 

social. Nesse sentido, ganham relevância as experiências feitas com fitas de 

vídeoaulas gravadas e com educação a distância via rádio e TV. É importante dizer 

que muitas experiências de educação sob o signo da tecnologia educacional não 

apresentavam esse viés ideológico, porém é igualmente importante registrar que a 

leitura deformada da tecnologia por interesses políticos e econômicos permanece, 

ainda que de forma menos explícita, como paradigma orientador de muitas ações 

pedagógicas em salas de aula brasileiras35. 

 

 

2.2.3 Meios de Comunicação/Mídias 
 

A disseminação do rádio/TV no cotidiano das famílias especialmente a 

partir das décadas de 1930/1960 e a evolução da produção de conhecimento sobre 

a comunicação fez com que estudiosos da educação adotassem mais uma 

nomenclatura para referir aos recursos ou meios audiovisuais - são meios de 

comunicação e alguns se encaixam numa denominação mais específica: meios de 

comunicação de massa ou mídias.  

Teorias comunicacionais baseadas no modelo Emissor-Mensagem-

Receptor passaram a integrar os processos de produção e utilização dos meios na 

sala de aula. O novo conceito acrescenta algo que não existia antes no cenário 

educacional: a necessidade dos meios de comunicação se tornarem objetos de 

estudo para além da utilização pedagógica. Esses “objetos” carregam consigo, na 

forma como são apropriados pelo e no social, a possibilidade de disseminação de 

valores, conceitos, conhecimentos que até então havia sido privilégio somente da 

família e instituição escolar. 

A família foi pouco a pouco sendo desacreditada como lócus de produção 

de conhecimentos socialmente válidos, além disso, a divisão do trabalho reduziu o 

tempo de convivência entre seus membros de modo que a educação caseira ou 

                                            
35 Nas falas das professoras participantes da pesquisa, como veremos mais a frente, pude constatar 
esse movimento no qual ora essas concepções se articulam de modo a orientá-las para a ampliação 
da compreensão das mídias, ora restringindo as suas possibilidades de estudos mais emancipatórios.  
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familiar, encarregada da formação do caráter, dos valores, da educação do trato 

pessoal, dos sentimentos ficou órfã.  

Nesse cenário, outra instituição acabou ocupando esse vazio social – 

mídias como cinema, rádio, televisão e mais recentemente a internet circulam para a 

população, histórias, informações, visões de mundo que trazem um modelo de 

sociedade, de comportamento, de relação. Além disso, os avanços tecnológicos 

tornaram os meios de comunicação parte integrante da experiência humana nos 

centros urbanos, independente da camada social na qual o sujeito esteja inserido. 

Começa a ganhar força aí, a introdução, na educação, de estudos sobre os efeitos 

das mídias, principalmente ligados a aspectos de manipulação e consumo. 

A disseminação dos aspectos pessimistas da teoria da Indústria Cultural 

fez com que a produção audiovisual, especialmente a televisiva, fosse vista como 

entretenimento de qualidade duvidosa ou ainda como aparelho ideológico das elites. 

Nessa época, começaram a ser criados dentro da educação nacional movimentos 

de leitura crítica da comunicação (os LCC referidos anteriormente) em consonância 

com o que estava acontecendo na América Latina como um todo. O próprio termo 

audiovisual passa cada vez mais a concorrer com termo mídias indicando não 

apenas o exercício de uma determinada linguagem estética, mas de práticas 

comunicativas/sociais que ocorrem com a participação desses meios e a partir de 

sua própria existência. 

 

 
2.2.4 Tecnologias de Comunicação e Informação - TIC 

 

Com o crescimento da informática e de novas formas de convergência 

entre as mídias já existentes, acrescidas da conectividade, convencionou-se dar 

uma nova nomenclatura: tecnologias de comunicação e informação – TIC que 

incorporou a mídia televisiva, rádio, e linguagens como a fotografia.  

O contexto de desenvolvimento tecnológico gerou intensas 

transformações nos paradigmas sociais vigentes que prometem revolucionar o 

cenário educacional. O novo modelo foi adotado rapidamente pelo discurso de 

empresas fabricantes de aparelhos eletroeletrônicos, especialmente aqueles ligados 

à área de informática associando-os a possibilidades de sucesso escolar, 

influenciando as políticas nacionais de educação.  
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A denominação TIC entrou nas escolas brasileiras predominantemente 

através de textos oficiais, e políticas educacionais de inspiração neoliberal. Através 

desse discurso as políticas educacionais encenam uma retomada da ideia de meios 

como instrumentos utilizados na escola para auxiliar o ensino, dessa forma os meios 

foram reclassificados numa nova escala de valores, cujo topo está ocupado pelas 

tecnologias informatizadas representadas pelo uso de computadores, programas, 

internet, entre outros. A forma como o termo TIC vem sendo utilizado acaba por 

fazer com que o estudo das relações comunicacionais na escola e na sociedade 

fique nublado pelo aspecto técnico dos aparatos tecnológicos. 

Reconhecendo que práticas mais críticas podem ser desenvolvidas 

apesar das nomenclaturas utilizadas, creio ser necessário evidenciar esse ideário 

para que se possa esclarecer e desmistificar (pré)conceitos e dar a dimensão da 

complexidade dos estudos sobre as mídias. 

Analisando as expressões recursos didático/audiovisuais, percebemos 

que nelas a palavra recursos, pela sua construção histórica em educação, traz a 

ideia de um estudo mais instrumental, ligado às listas do como fazer que levaria 

inexoravelmente ao resultado desejado.  

Já as expressões mídias/meios de comunicação carregam um caldo 

cultural, cuja elaboração esteve ligada às ideias de comunicação, inter-relação, 

cultura, reciprocidade, relação eu-outro-eu-mundo. Enfim, elas implicam numa série 

de questões que localizam a relação com os meios num contexto de formação mais 

amplo que ultrapassa os conteúdos curriculares imediatos e se conecta com a 

compreensão do quem sou eu/ de onde vim/ para onde vou.  

Estas relações não ficam tão evidentes no uso das denominações 

Tecnologia Educacional/Tecnologias de Informação e Comunicação. A relação 

comunicacional assim como os estudos a respeito da produção e circulação de 

sentidos parecem ter sido apagados ou estão ausentes do campo abrangência dos 

termos Tecnologia Educacional/TIC assim a comunicação acaba sendo entendida 

de forma bastante reduzida na equação das TIC, devido à forma como esses termos 

foram apropriados pelo discurso das indústrias de produtos midiáticos e de materiais 

didáticos e do uso político relacionado a uma determinada visão de sociedade, 

descritos anteriormente. 

O quadro abaixo apresenta uma síntese do exposto até aqui sobre a 

relação entre os termos e as concepções a que se filiam: 
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Quadro 1 - Relação entre termos e concepções 
 

 

Termo 
 

Concepção dos meios 
 

Influências 
 
 

 
Recursos Didáticos 

 

Suporte de conteúdos – não há distinção 
entre os meios e outros objetos como a 
palmatória ou os brinquedos e contemplam: 
livros, quadros de escrever, desenhos, 
jogos ou instrumentos que auxiliem na 
explicação do mundo aos alunos e na 
apreensão de relações físicas e 
matemáticas, de tempo e espaço, etc. 

 

Comênio – corrente “sensual-
empirista” que enfatiza mais a 
aproximação com o real ou de 
sua simulação. 
 
Jesuítas – ensino de matriz 
memorialista, reprodutora. 

 
Recursos 

 
Meios 

 
Técnicas 

Audiovisuais 

 

Facilitador do ensino – Os meios são 
vistos como forma de centrar o ensino no 
aluno, e livrá-lo do autoritarismo. 
(Espontaneísmo). Caracteriza-se por uma 
ligação com a imagem (como mapas, 
quadro de escrever, livros), com o som 
(como discos de vinil, rádio ou fitas de 
áudio) ou com ambos – som e imagem – 
(como slides sonorizados, cinema, 
TV/Vídeo).  

 

Cinema e rádio – primeiras 
iniciativas de educação através 
desses meios. 
 
Psicologia comportamental – 
Há uma (re)valorização da 
influência dos sentidos para a 
aprendizagem, especialmente a 
visão e audição. 

 
 
 

Tecnologias 
Educacionais 

 

Instrução Programada – O que diferencia 
essa corrente da anterior é o lugar central 
da tecnologia com destaque para o 
planejamento dos materiais, e o elogio da 
técnica em detrimento da ação do professor 
(Tecnicismo). Ganham relevância as 
experiências feitas com fitas de vídeoaulas 
gravadas e com educação a distância via 
rádio /TV e informática.  

 

Teoria do Capital Humano – 
Considera a educação como 
índice de desenvolvimento do 
país. Com ênfase na educação 
tecnológica e nas demandas 
por formação rápida de 
técnicos que saibam operar 
máquinas com eficiência. 

 
 
 

Meios de 
Comunicação 

 
Mídias 

 

Meios de manipulação – Os meios são 
considerados como objetos de estudo e 
ênfase na Leitura dos Meios com o 
objetivo de defender os alunos da 
manipulação.  

 

Indústria Cultural – teoria que 
considera as mídias como 
aparelhos reprodutores da 
ideologia do Estado e das 
classes dominantes.  

 

Meios de comunicação – A comunicação 
passa a ser o centro dos estudos e os 
processos de produção são considerados 
como meio de proporcionar a compreensão 
da função social dos meios. 

 

Teorias da Recepção – 
considera a participação ativa 
do receptor no processo de 
comunicação. 
 

 
 
 

TIC - Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação 

 

Transmissor de conteúdos – o professor 
seria o coadjuvante das máquinas, 
responsável apenas pela seleção das 
informações. A Informática ganha 
destaque. 
 

Meio de comunicação – que traz para a 
educação implicações tanto em relação à 
compreensão do cognitivo quanto das 
práticas socioculturais. 

 

Teorias reorientadas pelo 
neoliberalismo Há uma 
releitura das tendências 
anteriores dando ênfase aos 
interesses econômicos. 
 

Teorias Críticas – a releitura 
se dá na perspectiva crítica de 
alfabetização para os meios. 

Fonte: A autora. 

 
A apresentação sintetizada dos termos não significa que eles devam ser 

pensados de forma linear como se cada um inaugurasse uma nova etapa que 

incorporasse a anterior, extinguindo-a. Na verdade, alguns termos surgiram quase 
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que ao mesmo tempo e nenhuma dessas nomenclaturas saiu da cena pedagógica, 

antes convivem, coexistem e estão interligadas. Carregam também algumas 

distorções e deformações que se mesclam no ideário dos diversos atores 

envolvidos: pais, alunos, professores, comunidade escolar, universidade, 

profissionais de comunicação e responsáveis pelas políticas de comunicação e 

educação. Um ideário importante de ser identificado para que se possa esclarecer e 

compreender práticas, desmistificar (pré)conceitos e dar a dimensão da 

complexidade que envolve o estudo das mídias. 

 
 
2.3 Refletindo sobre as práticas educacionais com mídias 
 

O caminho traçado até aqui dá conta de uma visão mais abrangente das 

influencias presentes no social a respeito da relação educação com as mídias, mas 

como elas se materializaram? Como se constituíram no cotidiano da escola? 

Analisando algumas imagens do Arquivo Público do Estado de São 

Paulo36, podemos perceber que as diferentes concepções de educação e utilização 

dos meios se mesclam.  

 
Imagem 1 - Álbum da Escola Normal sem data 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
                                            
36 Disponível em <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao/galeria.php>. Acesso em: 17 maio 
2011. 
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Imagem 2 - Classe do Grupo Escolar de Duartina - Bauru. Relatório de 1933 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 

A primeira foto selecionada mostra um grupo de meninas, elas estão 

sentadas enquanto uma aluna aponta algo num álbum seriado posicionado na lateral 

esquerda, à frente do grupo sob a supervisão atenta da professora. A sala está 

disposta com aproximadamente 40 crianças enfileiradas, todas com os rostos 

voltados na direção do quadro e com os braços cruzados sobre o peito. No canto 

inferior, em destaque dois vasos de flores ornamentam a sala. 

 Na foto seguinte a sala masculina, na qual os alunos estão também 

enfileirados, à direita, em pé o professor e um aluno em frente ao quadro. Em 

destaque o quadro de giz, a esquerda um mapa do Brasil e próximo ao professor um 

álbum seriado. Embora o ângulo da foto não proporcione uma visão mais detalhada, 

é possível perceber a mesma relação de simetria entre as posições de professor e 

aluno como também o mesmo sentido de ordenação dos corpos. 

Considerando que as fotos são posadas, ou seja, elas formam um arranjo 

visual que demonstram uma intencionalidade, podemos perceber que as salas estão 

ordenadas de modo a evidenciar a disciplina a posição hierárquica entre professor e 

aluno como elementos fundamentais na organização do ensino. Além disso, ficam 

evidentes alguns indícios da questão de gênero em se tratando de salas masculinas 

e femininas, na vestimenta e na forma como a sala está organizada. 

As imagens evidenciam aquilo que os professores julgam ser o que 

melhor representa suas práticas de acordo com a sua concepção de educação e 

dentro dela a função dos meios parece ser a de demonstração, de portadores de um 

conteúdo a ser incorporado pelo aluno. Desse modo as coleções de quadros e de 

objetos que compõem os laboratórios teriam um sentido demonstrativo/simulativo, 
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mais alinhado com uma concepção de educação baseada na transmissão, ou na 

educação bancária como diria Freire, como se pode constatar nas imagens abaixo: 

 
Imagem 3 - Aplicação: Quadros de observação e de associação. Bauru/ Relatório de 1933 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 

Imagem 4 - Escola Normal Livre Anexa ao Colégio dos Anjos. Botucatu. Laboratório.  
Relatório de 1940 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 

Ao mesmo tempo, há registros nos quais os alunos são apresentados 

realizando atividades de simulação da vida adulta que se aproximam mais das 

vertentes escolanovistas e supõem a autonomia dos alunos. Nas imagens abaixo, o 

foco deixa de ser o professor, pois são retratados apenas alunos. Embora as fotos 

também possam ter sido posadas, os corpos estão mais soltos, mais descontraídos, 

as expressões menos graves, com a integração entre meninos e meninas no mesmo 
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espaço, indicando que a autonomia das crianças é mais desejável e valorizada que 

os preceitos da ordem e da disciplina. 

 
Imagem 5 - 3º Grupo Escolar de Itapetininga. Relatório de 1943 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
Imagem 6 - Grupo escolar de Itararé. Relatório de 1936 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 

Interessante ainda observar a incorporação de cinema e rádio já em 1933, 

como podemos perceber nas fotos a seguir. A primeira retrata a presença dos 

equipamentos na biblioteca da escola e a segunda mostra uma audiência coletiva na 

qual o mesmo rádio está na sala de aula, é o elemento central manuseado pela 

professora e provavelmente o diretor da escola com as alunas não mais enfileiradas, 

mas dispostas ordenadamente em volta do aparelho. A mesa forrada com uma 

toalha e enfeitada com um vaso de flores e ao fundo o quadro de giz e vários 

cartazes com gravuras completam o ambiente. 
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Imagem 7 - Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida: Biblioteca, rádio e cinema - Botucatu. Relatório 
de 1933 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
Imagem 8 - Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida: Uma audição de rádio.  

Botucatu-Relatório de 1933 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
A partir desses registros é possível inferir que havia na cena pedagógica 

brasileira práticas que tanto se alinhavam a uma concepção mais hierarquizada 

colaborando para uma concepção dos meios como portadores de conteúdos e 

ambientes com mais flexibilidade. Embora ainda ordenados, nesses ambientes a 

autonomia das crianças era mais incentivada numa perspectiva que mais se 

aproxima da elaboração conjunta que da transmissão de conhecimento. 
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Se por um lado as diferentes nomenclaturas se referem a determinadas 

visões de mundo em disputa acabam por direcionar/legitimar ações sociais, 

individuais e coletivas que no seu conjunto vão refletir um tipo de organização social. 

Por outro é justamente a luta que dá a possibilidade de mudança e transformações 

em direção à emancipação. É preciso considerar que no âmbito da relação entre 

estudo das mídias e educação os sentidos atribuídos às diferentes nomenclaturas se 

mesclam na prática educativa dos professores articuladas a outras fontes de 

sentido, como, por exemplo, as grandes correntes teóricas educacionais que 

orientam as práticas e a organização escolar. 

Desse modo, eventualmente, a educadora ou educador pode se apropriar 

de uma nomenclatura alinhada com um projeto social mais desigual, mas pode 

acontecer de articular esse entendimento com outros conhecimentos mais 

direcionados a um projeto social mais justo, isso porque não há uma única 

possibilidade de ação, é nas contradições que as brechas de atuação emancipatória 

podem aparecer. É por isso que a atividade crítica se faz necessária como nos alerta 

Freire, pois ao desvendar as relações de submissão expressas por determinados 

usos sociais de certas expressões, as pessoas poderão atuar de forma mais segura 

no sentido de emancipar-se delas e de enxergar outras relações possíveis ou 

mesmo de ser capaz de inventá-las. 

 

 

2.4 Os indicativos oficiais para o trabalho com as mídias 
 

Outro ponto importante a ser analisado na relação dos meios com a 

educação trata das políticas educacionais adotadas a respeito dessa temática.  Isso 

porque num país de tradição centralizadora em termos de políticas educacionais 

como o nosso, são elas que orientam ou disciplinam determinadas ações dentro da 

escola como, por exemplo, o currículo e as avaliações.  

Em termos legislativos as iniciativas de fomento à relação educação e 

comunicação tiveram início com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Em 

1808, foram implementadas políticas de incremento às comunicações como a 

fundação da Gazeta do Rio de Janeiro e o incentivo à cultura e à educação com a 

fundação da Biblioteca Nacional e diversas unidades de ensino superior. Essas 

medidas, embora causassem uma efervescência cultural, não chegaram a modificar 
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significativamente o panorama escolar em termos de incentivo a novas práticas em 

relação aos meios. Somente na década de 1930, a legislação brasileira iria 

apresentar novidades importantes. 

 

 

2.4.1 A influencia dos Pioneiros da Educação Nova e o Governo Capanema 
 

As primeiras décadas do século XX assistiram a uma intensa 

movimentação no país de diversos grupos que discutiam os recém-chegados 

cinema e rádio e a sua relação com a educação. A passagem de Gustavo 

Capanema pelo Ministério da Educação e da Saúde marcou uma administração 

influenciada pelas ideias escolanovistas com algumas políticas que se preocuparam 

em oferecer ao professor materiais de ensino dentro de uma proposta de educação 

ativa, nesse contexto foi criado o INCE – Instituto de Cinema Educativo. Segundo 

Schwartzman (2000), Capanema, defendia a intervenção do Estado no cinema, 

transformando-o num “aparelho de educação”. Concebia uma separação não muito 

rígida entre cinema educativo voltado à propagação dos valores nacionais e o 

cinema pedagógico destinado a auxiliar o ensino na sala de aula.  

O INCE teve uma grande produção: mais de 400 documentários exibidos 

em escolas de todo o território nacional com predominância para a cidade do Rio de 

Janeiro, Objetivou fornecer material didático que servisse ao ensino e também 

ajudasse a reforçar o vínculo dos estudantes com o país, versando sobre temas 

como: saúde, datas comemorativas, Brasil rural entre outros, funcionando como fator 

civilizador da sociedade brasileira. (CATELLI, 2005, p. 6 -11; FRANCO, 2004, p. 31). 

O rádio também mereceu destaque nas políticas educacionais da época. 

A respeito disso escreve Capanema: 

 
[...] a radiodifusão escolar [...] é matéria diferente e separada da 
radiodifusão, meio de publicidade ou de propaganda. [...] É preciso 
introduzir o rádio em todas as escolas - primárias, secundárias, 
profissionais, superiores, noturnas e diurnas - e estabelecer através 
deste poderoso instrumento de difusão uma certa comunhão 
espiritual entre os estabelecimentos de ensino. O rádio será o único 
meio de se fazer esta comunhão de espírito, pois [...] tudo concorre a 
separar e isolar as nossas escolas, que são aqui e ali colméias 
autônomas, cada qual com uma mentalidade e todas distantes do 
sentido que nós cá do centro desejamos imprimir-lhes. (CAPANEMA 
1938, apud SCHWARTZMAN,2000, s.p.). 
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O ministro chegou a propor que o MEC criasse uma rádio gerida por 

professores, caracterizando-a desse modo como um meio de aplicação escolar 

(SCHWARTZMAN, 2000, s.p.).  

O espírito de efervescência cultural perdurou no país com o governo 

Juscelino Kubitschek na presidência da República e a possibilidade de ascensão de 

novos projetos sociais mais democráticos. Começaram a ganhar fôlego nessa época 

movimentos sociais de base operária, assim como dentro da Igreja37, que visavam à 

ampliação da cidadania. Um desses movimentos foi encabeçado por D. Eugênio 

Sales, então bispo da cidade de Natal (RN), após visitar a experiência desenvolvida 

na Colômbia pelo padre Joaquim Salcedo. Em seu retorno, D. Eugênio fundou no 

Brasil as Escolas Radiofônicas, voltadas para a alfabetização e para a cidadania. O 

projeto teve bastante êxito e acabou chamando a atenção do governo, em 1961 com 

Jânio Quadros na presidência a experiência é transformada em política pública 

através do decreto nº 50.370, de 21 de Março de 1961. (DIAS, 2010, s.p.)38 

Os governantes não ficaram indiferentes ao uso político e educacional 

dos meios e talvez até por essa herança, os militares que tomaram o poder após o 

golpe de 1964, deram continuidade ao uso do rádio e da TV em projetos de 

educação voltados para a “erradicação do analfabetismo”, realizando nesse período 

várias experiências radiofônicas de educação como, por exemplo, o Projeto 

Minerva39. A TV também vai compor esse cenário com a criação da rede de TVs 

Educativas.   

                                            
37 Segundo Dias (2010), há uma diferença entre os dois movimentos, enquanto um visava à 
organização das categorias de trabalhadores em torno de reivindicações profissionais e de um projeto 
social mais justo, a Igreja demonstrava preocupações anticomunistas. O curioso é que em diversos 
momentos de nossa história esses dois movimentos vão se solidarizar e agir conjuntamente numa 
espécie de “sincretismo de ideologias”. 
38 Nem todas as experiências conseguiram repetir os bons resultados do Rio Grande do Norte, como 
podemos ver no relato de João Carlos Amodio: “[...] um belo dia o Luís Ernesto veio me convidar para 
conhecer uma nova emissora de Rádio, que iria provocar uma revolução no ensino, era uma tal de 
escola radiofônica, que pretendia erradicar o analfabetismo de todo o Brasil [...], a programação 
musical nos surpreendeu, quase que só de musica erudita, as aulas de alfabetização que vinham 
gravadas em discos 33 rpm da rádio MEC no Rio de Janeiro em convênio com o MEB e aqui vai um 
palpite meu, se no lugar de música erudita a rádio tocasse a música preferida do povão analfabeto da 
época, certamente a nossa rádio alcançaria um lugar de destaque na audiência radiofônica da época. 
E por convicção do diretor [...] não conseguimos alcançar a audiência de nosso público alvo. O 
ouvinte eclético ouvia a boa musica erudita, o analfabeto ouvia outras emissoras. Quando 
começavam as aulas radiofônicas nem um nem outro ouvinte nos ouvia.” Fonte: 
<http://escolasradiofonicas.blogspot.com>. Acesso em: 09 jun. 2011. 
39 Programa de Educação via rádio elaborado pelo governo federal e que focalizou a educação de 
adultos. A transmissão desse programa era obrigatória para todo o território nacional. As TVs, como 
concessões públicas, tinham a obrigação de transmitir programas educativos, essa prerrogativa, no 
entanto, se caracterizou pela reserva de um espaço na programação para a exibição de programas 
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2.4.2 A influência da Ditadura Militar  
 

A ditadura empreendeu a uma verdadeira caça às bruxas tanto nas áreas 

de comunicação quanto de educação gerando movimentos de resistência. 

Intelectuais de destaque foram enviados para fora do país, outros com menos sorte 

foram descapacitados pela tortura ou silenciados definitivamente. Havia naquele 

momento um clima tão forte de repressão e irracionalidade que professores foram 

presos por terem em suas casas livros de dinâmica de grupo40.  

Nesse contexto saber o que poderia ser dito era uma questão de 

sobrevivência, daí a importância dos livros didáticos como orientadores de 

profissionais com uma formação fragilizada pela falta de fundamentação mais 

consistente, assim como se tornou um guia do que poderia ser oficialmente dito. 

Nesse sentido, o acordo MEC/Sindicato Nacional dos Editores de Livros - 
SNEL/CONTAP/USAID41 em 1967 de cooperação para publicações técnicas, 

científicas e educacionais foi um dos marcos da valorização do livro didático não 

apenas como compêndio de conteúdos e manual de ensino como também uma 

espécie de voz oficial em detrimento do saber do professor.  

Os livros didáticos se colocam dessa forma no centro de uma situação 

contraditória: por um lado são introdutores de conceitos por vezes inovadores e 

veiculadores de conteúdos que de outro modo não chegariam aos educadores e 

educandos, por outro lado participam de um lento, mas eficaz processo de 

desvalorização do trabalho do professor. Esse processo consiste num deslocamento 

do saber válido socialmente para os materiais como se esses não tivessem tido uma 

origem humana, ou como se não expressassem uma leitura de mundo que justifica e 

naturaliza um determinado modelo social.  

O período da ditadura militar merece atenção, pois ao mesmo tempo em 

que gerou políticas de desmobilização que redundaram no enfraquecimento da 

                                                                                                                                        
educativos, com o tempo esses programas foram sendo empurrados para horários de baixa 
audiência. A idéia de “erradicação do analfabetismo” que presidia esses programas, também foi 
duramente criticada por tratar o analfabetismo como “doença” de responsabilidade do indivíduo, e 
não a conseqüência do sistema social vigente. 
40 Não havia critério para a censura ou a prisão, o maestro mineiro Wagner Tiso relatou certa vez, 
que a música “cafezais sem fim” foi censurada por ter sido considerada subversiva. O detalhe curioso 
é que se tratava de uma música instrumental. 
41 Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso – CONTAP criado pelo governo 
militar que expressa o desejo de desenvolvimento nacional e United States Agency International for 
Development – USAID marcam a interferência norte-americana no país num dos setores estratégicos 
para a política de controle estadunidense que era a educação. 
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formação de professores pelo esvaziamento e o controle rígido da atuação da 

vanguarda intelectual brasileira, implantou também, através do discurso nacional-

desenvolvimentista, importantes ações de educação a distância e de ampliação da 

rede de telecomunicação nacional. No mesmo momento em que havia um 

crescimento do ensino privado, aconteceu igualmente um aumento do acesso das 

camadas populares às escolas públicas42. Trata-se de uma época de contrastes, 

contradições e ambivalências, não só no âmbito da população que individual ou 

coletivamente, aberta ou clandestinamente atuou contra a irracionalidade ditatorial, 

da censura, do terrorismo estatal, mas também por parte de integrantes do próprio 

governo que lideraram ações importantes para a educação nacional, orientados pela 

fé no desenvolvimento do país.43 

A partir dos anos 1970 o governo militar adotou uma política de 

modernização tecnológica que se refletiu na educação com o fomento de cursos 

técnicos e da implementação das tecnologias para a alfabetização e ensino supletivo 

através do uso do rádio e da TV (LDB 5692/71).  

Na década de 1980, a informatização da sociedade passa a ser o alvo 

com a criação da Secretaria Especial de Informática e posteriormente a criação de 

diversos programas de introdução da informática na escola como o Projeto 

EDUCOM (Educação com o Computador) criado em 1983 com o objetivo de levar 

para as escolas públicas brasileiras a informática educativa. Interessante notar que 

vários projetos de educação estão ligados ao Serviço de Segurança Nacional ou ao 

Exército44.  

Além deles, foram criados novos projetos como o FORMAR oferecido pela 

Unicamp para professores, estes “deveriam criar os Centros de Informática 

Educativas – CIEds junto à Secretaria de Educação, mediante o apoio técnico e 

financeiro do Ministério da Educação em diferentes estados do Brasil, nos períodos 

de 1988 e 1989” e o Programa Nacional de Informática na Educação -  PRONINFE 

cuja tarefa era capacitar professores para desenvolver a informática educativa no 

                                            
42 Em termos de formação de professores, Lopes (2006) registra um crescimento de alunos desde a 
década de 1950, contando inclusive com a admissão de alunos sem qualificação mínima para o 
ingresso nos Cursos Normais de formação para o ensino fundamental por conta de indicações 
políticas. 
43 Isso não quer dizer que toda a população tinha consciência do que efetivamente se passava no 
país, o que quero salientar é que houve resistência, e ao mesmo tempo nem todas as propostas 
encampadas pelo governo militar foram prejudiciais à democratização da educação. 
44 A Educação torna-se uma questão de segurança nacional e por isso precisa ser mantida sob 
controle. 
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Brasil, “através de atividades e projetos articulados e convergentes, apoiados em 

fundamentação pedagógica, sólida e atualizada, de modo a assegurar  a unidade 

política”.45 (TERUYA; MORAES, 2009, p. 7) 

 
 
2.4.3 O processo de Abertura Política 

 

Com a abertura política e a promulgação da constituição, o país assistiu a 

mais um embate entre ensino público e privado durante o processo de elaboração 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse embate, dois projetos 

estavam em disputa: um resultante de intensos debates e com a participação de 

diversos setores da sociedade civil, que ficou conhecido com o nome de seu relator 

na Câmara de Deputados o projeto Jorge Hage e o projeto elaborado pelo senador 

Darcy Ribeiro gestado dentro do governo do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso e mais alinhado aos interesses de integrantes do ensino privado.  O projeto 

de Darcy Ribeiro saiu vencedor, porém em sua tramitação acabaram sendo 

adicionadas algumas contribuições que constavam do projeto da câmara. (SAVIANI, 

2008).   

O projeto Hage trazia uma referência à educação para a mídia, que não 

foi contemplada pela versão final. Em seu Artigo 41 definia: “O Sistema Nacional de 

Educação acompanhará e avaliará o efeito dos meios de comunicação da 

informática e de novas tecnologias educacionais nos processos de aprendizagem.” 

(HAGE 1988, apud SAVIANI, 2008, p. 80).   

 

 

2.4.4 O cenário atual (sempre provisório) 
 

Atualmente as legislações mais recentes a respeito das Diretrizes 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) ainda que timidamente, já 

trazem referências a respeito do estudo dos meios de comunicação. Essa tendência 

pareceu ganhar fôlego no relatório da Conferência Nacional de Educação realizada 

                                            
45 Para saber mais sobre as políticas de informática nesse período ver Teruya e Moraes (2009) 
disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/Ovwtr 
QCR.pdf>. 
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no primeiro semestre de 2010 que deveria servir de base para o próximo Plano 

Decenal de Educação. O Relatório da Conferência ao tratar da democratização, do 

acesso, da permanência e do sucesso escolar, destaca: 

 
A garantia de uso qualificado das tecnologias e conteúdos 
multimidiáticos na educação implica ressaltar o importante papel da 
escola como ambiente de inclusão digital, custeada pelo poder 
público, na formação, manutenção e funcionamento de laboratórios 
de informática, bem como na qualificação dos/das profissionais. 
Numa sociedade ancorada na circulação democrática de 
informações, conhecimentos e saberes, por meio das tecnologias de 
comunicação e informação, propõe-se a disseminação do seu uso 
para todos os atores envolvidos no processo educativo, com ênfase 
nos professores/as e estudantes, sendo necessária uma política de 
formação continuada para o uso das tecnologias pelos/as 
educadores/as. (CONAE, 2010, p. 71, destaque no original). 

 

Além disso, foram feitas recomendações a respeito da formação do 

professor em modalidades presenciais e a distância dando ênfase tanto às 

habilidades no uso das tecnologias quanto à “reflexão crítica sobre as diferentes 
linguagens midiáticas, incorporando-as ao processo pedagógico, com a intenção 

de possibilitar o desenvolvimento de criticidade e criatividade.” (CONAE, 2010, p. 81, 

destaques no original). 

O Plano Nacional de Educação (2011-2020) 46 – PNE apresentado pelo 

Ministério da Educação está organizado em 20 metas seguido de diversas 

estratégias, no entanto, não faz referência a um estudo das mídias como sugere o 

relatório da CONAE. Abordou apenas o acesso à rede de computadores em banda 

larga de alta velocidade e aumento da relação computadores estudantes como 

estratégia a ser adotada no ensino fundamental e médio. 

A forma como o PNE privilegia o acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação confirma a sobrevalorização do aspecto tecnológico que apaga as 

questões comunicacionais ou as reduz ao patamar instrumental. Esse determinismo 

tecnológico reforça um projeto social que vem orientando as políticas educacionais 

de vários países através da internacionalização de argumentos e procedimentos 

                                            
46 Em julho de 2011 quando esta pesquisa foi encerrada, a discussão sobre o Plano Nacional de 
Educação estava em curso no Congresso Nacional, acontecendo concomitantemente audiências 
públicas para agregar contribuições de diferentes setores da sociedade civil. A União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME  disponibilizou através do seu site 
<http://www.undime.org/pne/index.php> as emendas parlamentares para o PNE. Até julho de 2011 as 
emendas parlamentares apresentadas também não trataram desta questão. 



 89 

legislativos que interessam aos segmentos locais e externos relacionados às 

indústrias de comunicação, de produção de materiais e suportes 

midiáticos/educativos que estão alinhados à manutenção e sofisticação do sistema 

capitalista vigente.  

Robertson e Dale (2009) descrevem como esse tipo de ação ocorre no 

âmbito das políticas educacionais no Reino Unido: 

 
O discurso da política oficial que ligou a tecnologia ao aprendizado 
estava caracterizado por um alto grau de determinismo tecnológico. 
Isto fica bastante evidente na política para aprendizagem do 
Currículo Nacional do Governo Britânico de 1997 que custou um 
bilhão de libras para a criação de uma sociedade conectada. Isso se 
deu através da implantação de hardweres, conectando mais de 
30.000 escolas à Internet, criando recursos on-line para professores, 
e oferecendo programas em larga escala para o desenvolvimento 
profissional do professor a política estava direcionada para colocá-lo 
frente a frente com a revolução tecnológica. A fórmula era 
relativamente simples. Adicione TIC às escolas e haverá uma 
transformação na aprendizagem. O problema com este determinismo 
tecnológico simplista é que ele pretende funcionar da seguinte forma: 
. T(tecnologia) + A (Aprendiz) = At (Aprendiz transformado) . O que 
faz o determinismo é que esse T - quando aplicado a A, é 
considerado como suficiente causar o .At . (ROBERTSON; DALE, 
2009, p. 6, destaques dos autores)47. 

 

Os autores chamam a atenção para o fato de esta formulação considerar 

tanto as tecnologias como os alunos de forma homogeneizada. Além disso, não há 

uma teoria que auxilie aos professores a pensar sobre as capacidades que as TIC 

oferecem e então usar esses conhecimentos para elaborar lições de forma diferente. 

Por outro lado o professor está ausente dessa formulação.  

 
Não é dada força ao professor nem ao aluno, nessa crua formulação 
causal com o resultado, nem há um reconhecimento da contingência 
(não podendo prever exatamente o que é que o estudante 
aprenderá) nem a possibilidade de complexidade (não podendo 
prever a escala dos resultados ou dos efeitos). Aqui nós precisamos 
questionar que variedade de atividades significativas está ocorrendo? 
Como e para que finalidade estes recursos são mobilizados? Que 
tipos dos desempenhos/conhecimentos estão sendo produzidos? E 
assim por diante. (ROBERTSON; DALE, 2009, p. 6). 

   

                                            
47 Texto escrito originalmente em inglês, cuja tradução foi feita por mim para esse estudo. 



 90 

Os autores alegam ainda que não são levados em consideração o 

ambiente político e a gestão escolar que limitam as reais oportunidades de 

experimentação em sala de aula. Por exemplo, quando se atrela a promoção na 

carreira ao valor agregado das TIC embasando o ensino oferecido. Os sistemas de 

avaliação e controle por sua vez funcionariam como limitadores para a 

experimentação e a aprendizagem que pode ser adquirida com o erro tanto por 

alunos como por professores. Ou seja, “os contextos sociais e políticos mais amplos 

que dão forma às realidades diárias dos professores e seu trabalho em salas de aula 

inglesas são apagados em tais formulações.” (ROBERTSON; DALE, 2009, p. 7). 

Nota-se aí uma semelhança com o contexto brasileiro. Aqui, porém, as 

vozes dos estudiosos das mídias não têm sido suficientemente fortes para sustentar 

a discussão dessas formulações. Tanto que no documento Por Um Plano Nacional 

de Educação (2011-2020) Como Política de Estado divulgado pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, não há menção à 

questão midiática como havia ainda que timidamente na proposta do Relatório da 

CONAE. Isto é sintomático de que no próprio contexto da pesquisa em 
educação e comunicação não há um cenário definido a respeito de quais 
seriam as demandas e projetos sociais em termos de estudo das mídias. 

A entrada das TIC no ambiente escolar necessita ser assumida tanto 

pelas políticas educacionais como pela comunidade científica de forma a privilegiar a 

criação de uma cultura das TIC/mídias. Isto é, de proporcionar um espaço de 

apropriação, experimentação, e circulação de novos possíveis que não estejam 

atrelados a sistemas de controle, ou pelo menos que os sistemas de avaliação 

sejam postos como orientadores de diagnósticos e não de fixação de padrões e 

metas em uma lógica da disputa e da exclusão.  

No desenvolvimento da pesquisa junto às participantes procurarei 

demonstrar de que forma essas questões se materializam no cotidiano escolar e 

com que consequências.  

 

 



Apresentação ao Terceiro Capítulo  
 

 
As escolhas e os caminhos  

 

 

Nos capítulos anteriores procurei apresentar as escolhas teóricas, os 

caminhos percorridos para responder dúvidas que apareceram antes, durante e 

depois do contato com os sujeitos da pesquisa. Inicio agora outra etapa deste relato 

que vai tratar de como as professoras participantes da pesquisa estão vivendo as 

problemáticas levantadas nas reflexões sobre emancipação e mídias  

sistematizadas nos capítulos anteriores. 

O capítulo a seguir tem a função de apresentar as primeiras rotas, os 

passos seguidos. Um mapa é sempre algo incompleto, que requer uma seleção e 

consequentemente um descarte. Na vivência de cada uma das atividades relatadas 

outras tantas não foram ditas, são as conversas regadas a meias de leite, os 

extensos textos lidos só para vermos que não eram relevantes para a temática, 

embora pudessem ser para a vida, os países, as outras línguas, as ruas percorridas, 

as páginas e páginas escritas e depois arquivadas, dos diversos descaminhos que 

levaram ao caminho ora apresentado.  

Nesse sentido, gostaria de ressaltar o papel das entrevistas feitas com as 

professoras participantes e com os pesquisadores. Nem sempre presentes em toda 

a extensão neste trabalho, elas foram muito importantes para que pudesse perceber 

elementos de reflexão, ou de compreensão de um determinado tema. Às vezes era 

um olhar, uma expressão, uma pergunta que mudava a direção de meus 

pensamentos, mostrava outras rotas possíveis. Algo que nem sempre tive como 

descrever ou como citar, mas a cada uma das pessoas citadas e outras tantas que 

não estão aqui, meu profundo respeito e gratidão, “Os pecados são todos meus os 

meninos são sempre todos sãos...” 

 

 

 



Capítulo 3 - Caminhos da investigação: itinerários e 
escolhas

 
 

"Quando se diz que os meios de comunicação são extensões do 
homem, me vêm sempre as perguntas: que homem? Ele é preto ou 

branco? É macho ou fêmea? Que idade ele tem? De que classe 
social ele é? Em que país ele vive ?..." 

Arnon Andrade 

 
 

3.1 Percursos a pesquisa 
 

Para compreender melhor o estudo das mídias na formação de 

professores fiz algumas aproximações através da leitura de documentos com o fim 

de identificar as premissas oficiais que orientam práticas de estudos das mídias na 

formação de professores.48 

Ao mesmo tempo em que trabalhei com essas leituras, procurei outro 

ponto de aproximação através do acompanhamento de um grupo de 5 professores 

participantes de um curso de formação continuada na área de mídias. Essa etapa 

também contou com relatos escritos que proporcionaram elementos para entender 

um pouco mais sobre as expectativas de formação nessa área. As primeiras leituras 

desse material levaram a uma nova etapa – a realização de encontros com 3 

participantes daquele grupo de 5 professores que me proporcionou uma 

aproximação com o ambiente de trabalho e a legitimação do estudo das mídias em 

suas práticas. Todas essas experiências apontaram para a necessidade de 

compreender quais seriam os parâmetros orientadores dos estudos das mídias na 

perspectiva da emancipação. 

Tive acesso também a documentos europeus sobre o estudo das mídias, 

e pude acompanhar mais de perto essa realidade durante o estágio doutoral 

realizado na Universidade do Algarve em Portugal. Nesse período entrei em contato 

com pesquisadores da área em eventos e visitei instituições de promoção de estudo 

das mídias direcionado tanto para professores quanto para alunos que me 

                                            
48 Essa etapa foi apresentada no capítulo 2. 
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proporcionaram uma série de reflexões sobre as contribuições para essa área em 

nossa realidade. 

A partir da reflexão sobre os dados obtidos até então e do estudo de 

materiais didáticos de algumas experiências que acompanhei, elaborei um curso 

para apresentar algumas propostas junto a professoras de ensino fundamental e 

ofereci junto à rede pública das cidades de Natal e Macaíba49. Essa experiência me 

proporcionou a revisão de questões trazidas em outros momentos e a pensar em 

posteriores desdobramentos da pesquisa. 

A seguir convido os leitores e leitoras a refazer comigo este caminho, 

descrevendo os portos de paragens e as atividades desenvolvidas. 

 

 

3.2 Cenários da Pesquisa 
 

Imagem 9  - Localizando Natal no Brasil 

 
Fonte: <http://www.guianet.com.br/brasil/mapapolitico.htm> 

 

A pesquisa se desenvolveu na cidade de Natal, capital do estado do Rio 

Grande do Norte, localizada na região nordeste brasileira. A escolha se deu porque 

ao ingressar no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) tomei conhecimento da tradição de desenvolvimento de 

                                            
49 Cidade da região metropolitana de Natal. 
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pesquisas na área de formação de professores através das atividades da Base de 

Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação. Além disso, seria uma 

oportunidade para perceber características que, sendo parecidas com o meu 

contexto de origem, poderiam se configurar como elementos de diálogo, de análise e 

de balizamento entre o local e o regional. 

O Rio Grande do Norte está na esquina do Brasil, local mais próximo do 

velho continente e onde o vento literalmente faz a curva. Por sua localização 

estratégica foi escolhida nos tempos da segunda guerra para a instalação de uma 

base militar e, posteriormente, designada para ser o palco de um projeto piloto do 

governo militar no início dos anos 1970 – O SACI – Satélite Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares, que visava a implantação de um sistema de 

educação a distância com o uso da televisão e satélites integrados. 

 
Foi no Rio Grande do Norte que a escravidão foi abolida primeiro e 
onde a mulher votou e foi votada pela primeira vez; foi o Rio Grande 
do Norte o cenário para a primeira experiência do sistema de 
alfabetização Paulo Freire as conhecidas 40 horas de Angicos; na 
UFRN surgiu o Centro Regional de Treinamento e Ação Comunitária 
(CRUTAC); também no Rio Grande do Norte nasceu o Movimento de 
Educação de Base (MEB), que, com suas escolas radiofônicas, fez o 
melhor uso do rádio em educação que se tem notícia e que 
rapidamente se espalhou pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 
Brasil; e foi ainda no Rio Grande do Norte que aconteceu o projeto 
De pé no chão também se aprende a ler, uma marca importante na 
história da educação desse país. Não era, portanto, estranho que o 
SACI, uma ousadia tecnológica, tivesse lugar no Rio Grande do 
Norte. (ANDRADE, 2005, p. 133) 

 

Em consequência do trabalho desenvolvido com o projeto SACI foi criado 

o primeiro mestrado em tecnologia educacional stricto sensu do Brasil. 

Posteriormente com as demandas nacionais de reorganização do ensino superior foi 

criada a Base de Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação a COMBASE. Na 

mesma época foi criada a Oficina de Tecnologia Educacional – OTE. A Oficina foi 

pensada para ser um espaço de apoio ao curso de pedagogia nas disciplinas do 

Núcleo de Tecnologia Educacional onde se desenvolviam a experimentação e a 

produção de vídeos sobre os mais diversos temas, além de contar com um acervo 

em constante ampliação. Suas coleções de vídeos educativos ficavam disponíveis 

para uso da comunidade acadêmica da UFRN. Nos últimos anos a OTE foi 

encampada pelo Centro de Ciências Sociais Aplicada ao qual o Departamento de 
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Educação está vinculado, assumindo assim outras características desligando-se dos 

seus propósitos iniciais.  

Enquanto esteve vinculada à Base de Pesquisa, suas atividades se 

constituíram numa importante contribuição para a formação continuada nessa área. 

Tive a oportunidade de presenciar um encontro entre profissionais da região que 

estavam desenvolvendo projetos de comunicação e educação em escolas e ONGs, 

e todos tinham algum tipo de passagem pela Oficina. Pude perceber que não só a 

OTE e a COMBASE tinham uma tradição em formação nessa área, como também 

as pessoas que passaram por esses dois espaços de formação assumiam o 

compromisso da realização de disseminação de projetos de estudo das mídias no 

cenário local. 

Uma dessas pessoas, Elizete50 foi a responsável pelo curso de formação 

continuada de iniciação ao uso do vídeo na sala de aula para professores do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino e que veio a ser um dos campos da 

pesquisa. Ela destaca o papel que tanto a COMBASE quanto a OTE tiveram na 

organização do curso: 

 
A influência foi 100%. Precisava da sistematização das informações 
que a COMBASE proporcionava e também da influência da Oficina 
de Tecnologia. O convívio com os estagiários [da OTE] abriu minha 
mente para muitas coisas. Quando entrei na COMBASE já dava aula 
como professora substituta na disciplina de Fundamentos da 
linguagem visual do departamento de artes da UFRN. (Elizete, 
depoimento escrito). 
 

Seu propósito com o curso foi o de atender a uma demanda que Elizete já 

percebera durante os seus estudos de mestrado: 

 
[Desejava] Contribuir com a formação de professores da rede 
municipal, pois achei uma lacuna nessa formação quando ministrei a 
disciplina de prática de ensino e estagio supervisionado. Também 
quando houve a chamada de interessados para participar de um 
curso de produção e leitura de imagem em ocasião da escrita de 
minha dissertação, apareceram 90 alunos e professores da UFRN 
interessados em participar do curso, daí percebi que estava no 
caminho certo. O audiovisual tinha público só faltavam cursos para 
formar essas pessoas que seriam os futuros profissionais da 
educação. (Elizete, depoimento escrito) 
 

                                            
50 Trata-se de uma ex-aluna da OTE e membro da COMBASE que desenvolveu sua dissertação de 
mestrado com tema referente à relação arte, mídias e educação. Seu perfil será mais detalhado no 
decorrer deste capítulo. 
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O curso de introdução à produção de vídeo aconteceu no primeiro 

semestre de 2008, nas dependências do CEMURE51 e contou com a participação de 

20 professores (o número variou no decorrer do período), no qual também me incluí 

como aluna. Desde o primeiro dia de aula me apresentei como pesquisadora, 

anunciei a pesquisa e convidei os professores e professoras a participarem. Seis 

pessoas se propuseram a participar e posteriormente uma professora abandonou o 

processo alegando problemas de tempo. Ficando desse modo cinco participantes: 

Patrícia, Fabiana, Sandra, Edna e Júlio. 

Expliquei os objetivos da pesquisa e distribuí cadernos de anotações 

onde os participantes podiam registrar suas experiências e impressões sobre o que 

estavam aprendendo no curso. À medida que os retornos dos cadernos foram 

chegando, juntamente com relatos orais espontâneos, percebi que eles registravam 

na verdade relatos de vida. Partindo dessa constatação, busquei informações que 

me auxiliassem a compreender essas histórias dentro do contexto no qual foram 

produzidas. 

Para Macedo (2000), a história de vida é uma metodologia 

particularmente interessante para a educação: “Trata-se, assim de resgatar a 

riqueza e a importância das recordações dos sujeitos humanos, devolvendo às 

pessoas que fizeram e fazem a história um lugar fundamental, mediados por suas 

próprias palavras.” (MACEDO, 2000, p. 176). Os relatos dão também uma 

contribuição em termos de descrição e detalhamento de situações de um cotidiano 

que não está registrado, são atores que ao falarem da sua história pessoal auxiliam 

o entendimento da História de todos, (FERREIRA, 2006). Como foi dito 

anteriormente, a pesquisa não se orienta por uma única abordagem, mas nesta 

primeira etapa, foi fundamental perceber o quanto as histórias dos sujeitos eram 

importantes para a compreensão do que narravam. No caso da pesquisa foi possível 

resgatar alguns aspectos importantes a respeito da participação da mídia na 

conformação da visão de mundo das informantes, permitiu ainda perceber como 

essa presença se reflete nas práticas educativas. Mais adiante discutirei alguns 

trechos desses relatos que caracterizam a relação dos sujeitos com as mídias no 

âmbito pessoal e profissional.  

 

                                            
51 Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves pertencente à Secretaria de Educação 
do município de Natal/RN. 



 97 

3.3 Contextualizando o Curso de Introdução a Produção de Vídeos 

 

O objetivo do curso era capacitar os professores para a produção de 

vídeos. Contou com textos que trataram das seguintes temáticas: Alfabetização 

audiovisual, Funções do vídeo, O professor como produtor de imagens; que visavam 

fornecer uma fundamentação teórica sobre a função social do vídeo e suas 

possibilidades de uso na educação. Alguns dos textos apresentavam critérios para a 

escolha de produções comerciais para uso pedagógico e a produção de vídeos 

pelos professores com finalidade de integrá-los ao currículo das diversas disciplinas. 

O curso contou também com oficinas que visavam à familiarização com aspectos 

técnicos, como: ângulos e movimentos de câmera, enquadramentos, roteiro e 

edição. Foram feitos exercícios práticos e reflexivos a respeito das temáticas 

tratadas. O trabalho de conclusão da primeira fase foi a elaboração de um vídeo 

curto feito em grupo.  

Na primeira etapa desse módulo houve um conjunto de aulas presenciais 

que envolveram a discussão de temáticas relacionadas aos textos e oficinas de 

produção. Houve também uma parte virtual que consistia na realização de tarefas 

como a leitura dos textos, e o envio de reflexões a respeito de textos escritos e 

midiáticos (filmes comerciais, filmes de curta-metragem, etc.), planejamento de uso 

dos meios. As tarefas concluídas eram enviadas por e-mail para a professora 

responsável pelo curso. Não tive acesso a respostas de outros professores nessa 

etapa, pois o retorno dessas atividades foi feito individualmente e de forma virtual. Já 

o trabalho final foi elaborado também no período não presencial e apresentado 

numa cerimônia de encerramento que contou com uma palestra e com a exibição 

comentada dos vídeos de todos os grupos.  

O segundo módulo tinha a proposta de fazer um aprofundamento do 

módulo anterior, e centrou em exercícios de leituras de imagem incentivando a 

turma a identificar os posicionamentos de câmera, como foi conseguido determinado 

efeito, etc. Além disso, foi feito o roteiro para a produção coletiva de um vídeo sobre 

a vida de Dorian Gray, artista plástico local de carreira nacional e internacional. Este 

módulo propunha fornecer aos professores e professoras uma experiência que lhes 

auxiliasse a ultrapassar o nível caseiro e pudesse introduzi-los no universo da 

produção num nível mais avançado, bem como lhes proporcionar uma competência 

tanto de “leitura” quanto de “escrita” de textos midiáticos. Para isso, contou com 
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atividades como: a escolha de nome e elaboração de logomarca para o grupo, 

pesquisa sobre os temas a serem tratados para a construção do roteiro, elaboração 

e gravação em vídeo de entrevistas com o artista, críticos de arte, estudiosos, 

amigos e familiares, registros de bastidores, produção de cenários, procura de 

locações, edição de imagens, etc. 

Desde o início não era meu objetivo analisar a metodologia deste curso, 

pois meu interesse era saber como as professoras se apropriavam dessas 

experiências e as articulavam com outras fontes de formação e informação em uma 

perspectiva emancipatória. Mesmo sabendo que a forma como o curso é ministrado, 

o tempo dado a cada atividade a sua organização e oportunidades de interação, 

assim como as tensões externas e as disputas de poder, as condições materiais de 

realização do curso também interferem na apropriação de seus conteúdos. Esses 

dados foram levados em consideração à medida que apareciam nas falas das 

professoras.  

 

 

3.4 Os Caderninhos 
 

A opção de participar do curso se deu com a finalidade de me familiarizar 

com os conteúdos e como uma forma de me aproximar mais da realidade escolar da 

cidade de Natal até então distante para mim, já que sou oriunda de outra região do 

país. Se por um lado as vivências pessoais com a instituição escolar como aluna, 

professora e pesquisadora me aproximavam das experiências das professoras52, por 

outro lado a história, a cultura, o jeito de ser e até mesmo de falar convidavam a 

trocas de (re)conhecimento de ambas as partes. Isso porque, como aponta Gilberto 

Velho (1979), o fato de pertencermos ao mesmo país e à mesma área de trabalho 

nos proporcionava repertórios em comum, no entanto, esse repertório não 

significava conhecimento. Esse momento de aproximação foi crucial para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois “só há dados quando há um processo de 

empatia correndo de lado a lado” (DA MATTA, 1979). 

                                            
52 Embora o grupo tenha um participante do sexo masculino, vou me referir em alguns momentos ao 
grupo no feminino já que são em sua maioria mulheres, e apesar do machismo da língua, configuram 
um universo diferente daquele que se constituísse numa proporção inversa. Não vai aí nenhuma 
discriminação, ou dúvida quanto a masculinidade do participante, quando falo no feminino, espero 
que ele (e todos os homens) sinta(m)-se incluído(s). 
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O aprendizado da escuta ajudou a realizar essa aproximação e fez com 

que no lugar de determinar as informações que necessitava através de 

questionários, assumisse uma postura mais aberta de deixar espaço para que os 

participantes escolhessem por si os fatos a serem relatados da sua experiência com 

as mídias. Para isso dei a cada uma das participantes um caderno de dimensões 

reduzidas de modo que pudessem sempre tê-lo a mão para os seus registros. Logo 

nos primeiros relatos, as professoras começaram a colocar suas referências 

pessoais, percebi que as integrantes da pesquisa se referiam afetivamente à sua 

experiência com as mídias, assim como também eram afetivas as lembranças. Os 

relatos de uso das mídias se misturavam a reflexões a respeito da sua trajetória e da 

participação da mídia em sua vida. 

Inicialmente incentivei que fizessem os registros de acordo com o que 

gostariam de dizer, conforme os retornos orais foram acontecendo, foi possível obter 

indicações dos temas que interessavam à pesquisa como, por exemplo, a relação 

pessoal com as mídias e o motivo de terem escolhido o curso. Os momentos de 

conversas espontâneas também foram considerados, pois a minha condição de 

participante no curso criou uma espécie de confiança, de modo que quando as 

professoras me encontravam logo se acercavam para comentar algo do que haviam 

vivenciado ou aprendido53. Para registrar esses momentos também utilizei diário de 

anotações – o meu próprio caderninho. 

 

 

3.5 Os encontros de aprofundamento  
 

Após a recepção e leitura dos relatos escritos pelos participantes da 

pesquisa senti necessidade de aprofundar as reflexões sobre sua relação com as 

mídias, discutindo com elas o seu conteúdo. Depois de várias tentativas, consegui 

reunir três das professoras do grupo: Fabiana, Edna, Sandra, em três encontros.  

Com esses encontros pretendia criar um espaço diferenciado onde 

pudesse aprofundar a discussão em torno da apreensão dos elementos 
                                            
53 A respeito da confiança que se estabelece entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa, Martins 
(2004, p. 294) alega que o mergulho do pesquisador na vida dos sujeitos “exige uma aproximação 
baseada na simpatia, confiança, afeto, amizade, empatia”; cita Mintiz a respeito da relação de 
amizade entre pesquisador e pesquisado. “Foi por causa de sua inteligência, sua amabilidade e seu 
desejo de ajudar que ele se tornou meu amigo. Foi porque éramos amigos que me atrevi a propor 
que, uma vez mais, trabalhasse comigo. Porque éramos amigos, acredito, ele concordou” (id. ibid.). 
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apresentados no curso e as condições de transposição do aprendizado para a 

prática tendo em vista as condições de trabalho. O grupo se referiu várias vezes ao 

fato de que a participação nesse curso lhes deu uma dimensão prática importante 

que complementava outro sobre o uso das mídias na educação de maior duração 

que as três professoras cursavam concomitantemente 54. 

Os encontros ocorreram nas casas das professoras e seguiram mais ou 

menos um ritual: um período preliminar de conversas “sem compromisso” onde as 

professoras falaram espontaneamente sobre as condições de trabalho na escola, 

relações familiares, sonhos, histórias pessoais, sem a presença até certo ponto 

intimidadora do gravador, importante para a criação de um clima de descontração e 

baixa censura por parte de todas nós. Na sequência procurava ter um momento 

mais formal de discussão relativa ao estudo das mídias e ao final fazíamos o 

balanço do encontro e o agendamento para a próxima reunião.  

No primeiro encontro realizado na casa de Fabiana tratamos do 

depoimento (dos caderninhos) de Edna e levei um texto55 para que lessem para a 

próxima reunião. No segundo encontro, realizado na casa de Edna eu quis retomar 

alguns pontos que apareceram na discussão da reunião anterior. Levei ainda alguns 

materiais sobre como trabalhar com o rádio na escola (esse texto foi trazido em 

função das professoras terem expressado o desejo de trabalhar com essa temática 

na reunião anterior), além disso, enviei-lhes por e-mail um vídeo sobre essa 

temática. E no terceiro encontro realizado na casa de Sandra conversamos mais 

sobre suas experiências de formação e Sandra descreveu como utilizou os 

conhecimentos sobre as mídias para realizar um projeto de aula diferente.  

As tentativas de discussão de textos foram prejudicadas, tanto por falhas 

na forma como conduzi o processo, quanto pelo ambiente mais informal que não me 

permitiu a realização de certos procedimentos (por exemplo: a discussão do vídeo 

no segundo encontro ficou prejudicada porque o equipamento disponível não era 

compatível com o material que eu havia trazido).  

                                            
54 Trata-se do curso Mídias na Educação, um curso a distancia oferecido em nível nacional pelo MEC 
e realizado em parceria com universidades públicas locais, no caso do Rio Grande do Norte são 
instituições parceiras a Universidade Federal (UFRN) e a Estadual (UERN). O curso era frequentado 
inicialmente por Fabiana e Edna, Sandra entrou na turma subsequente.  
55 BUCKINGHAM, D. A educação para a mídia e a produção de mídia pelos jovens no Reino Unido. 
In: CARLSSON, U.; FEILITZEN, C. (Orgs.). A criança e a mídia, imagem, educação, participação. 
São Paulo: Cortez, Brasília: UNESCO, 2002. p. 251-262. 
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A experiência dos encontros deixou evidente para mim a necessidade de 

amadurecer mais as minhas intervenções e melhorar a qualidade do contato com as 

professoras, mas apesar disso ofereceu pontos importantes de reflexão que 

auxiliaram na compreensão da relação das professoras com as mídias e a questão 

da emancipação. Ficou claro que esperavam que pudesse oferecer para elas 

informações, pistas que as auxiliasse a entender melhor o trabalho com as mídias 

na escola. Percebia em suas ações uma disponibilidade para colaborar, mas 

também a necessidade de um retorno para o seu fazer pedagógico cotidiano.  

Como o tempo era exíguo56 e o espaçamento entre os encontros não 

favorecia o aprofundamento dessas questões, propus que os encontros 

continuassem na forma de curso para que aquela atividade não se constituísse em 

mais uma apropriação indevida de sua mais valia intelectual. Elas gostaram da ideia 

e pedi que me dissessem quais temáticas gostariam de discutir e fiquei surpresa 

com o pedido unânime: A utilização da mídia na prática pedagógica. Fabiana foi a 

mais explicita: 

 
“Olha a gente já sabe tudo na teoria, mas na prática como isso acontece? qual a 

melhor maneira?” 

 

Apesar da surpresa, sabia o que aquilo queria dizer, mesmo com os 

conhecimentos adquiridos no curso sobre vídeo observado e de estarem 

participando adicionalmente de um curso online sobre mídia e educação, queriam se 

apropriar mais das práticas que encarnavam as teorias, pois não estavam claras as 

conexões entre os meios e os fins educacionais. Trabalhei juntamente com minha 

colega de doutorado, Sandra Mara de Oliveira Souza na elaboração do curso, mas 

por motivos burocráticos não pude implementá-lo antes da ida a Portugal para a 

realização de um estágio de seis meses na Universidade do Algarve. Mantive 

contato via e-mail com as professoras durante esse período, mas percebi que além 

do distanciamento físico havia um desânimo, então lhes escrevi sobre minhas 

preocupações e se ainda queriam que eu continuasse com os e-mails. 

 

                                            
56 Os encontros foram realizados nos meses de novembro e dezembro de 2008, um período em que 
as professoras estavam muito atarefadas com as atividades típicas de encerramento do período 
letivo. As férias que se seguiram eram um tempo de descanso e reposição de energia para elas e de 
avaliar o já feito e planejar os próximos passos para mim. 
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 [...] Não fique triste não, com certeza o cansaço por aqui é grande, e 
talvez as nossas discussões sejam melhores ao vivo e a cores com 
certeza, quando voltar estaremos aqui te esperando para partilhar o 
teu aprendizado... (trecho do retorno de Fabiana) 

 

O teor das mensagens trocadas me levou a crer que o desânimo se 

referia às condições de trabalho, aprofundarei essa discussão mais adiante. 

 
 

3.6 O estágio na Universidade do Algarve - Revisões, refazimentos 
 

Imagem 10 - Localizando Faro em Portugal 

 
Fonte: <http://viajar.clix.pt> 

 

A Universidade do Algarve (UALG) está situada na cidade de Faro, na 

região do Algarve ao sul de Portugal. O estágio se desenvolveu no âmbito do CIAC, 

Centro de Pesquisa ligado à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. O CIAC – 

Centro de Investigação em Artes e Comunicação possui uma linha de investigação 

em Literacias das Artes e dos Media, e acompanhei algumas atividades junto ao 

Grupo de Investigação em Estudos Fílmicos, Artes Visuais e Comunicação.  

O estágio trouxe outra dimensão para os estudos que vinha 

empreendendo até então. Ainda no Brasil tive conhecimento de alguns projetos 

desenvolvidos nessa área no âmbito da universidade através do CIAC e em 

universidades parceiras. Dentre os projetos desenvolvidos por esse grupo na UALG, 

destaco a participação na elaboração da Carta Europeia de Literacia dos Media 

(2007).  
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Já há alguns anos a Europa vem desenvolvendo na pesquisa de interface 

nas áreas de comunicação e educação a linha da Media Literacy ou literacia dos 

media57.  
 
Media literacy é uma expressão inglesa mais abrangente do que 
“alfabetização para a mídia”, porque refere-se a um conjunto de 
habilidades específicas, indo além do ensino e aprendizagem do “kit 
de ferramentas” para ler e usar as mídias que envolvem questões de 
natureza técnica, informacional, cultural e que são socialmente 
constituídas  (SIQUEIRA, s.p., 2007), 

 

Esses estudos conseguiram ao longo do tempo sensibilizar a UNESCO e 

o Conselho da União Europeia. Este último criou uma comissão de peritos de vários 

países membros com o intuito de desenvolver investigação e conhecimento sobre a 

literacia dos media. Esse grupo elaborou a Carta Europeia para uma Literacia dos 

Media (2007). Nela os países e instituições signatários comprometem-se em 

estimular/patrocinar uma cultura de literacia dos media em sua população, 

encorajando e oferecendo oportunidades aos cidadãos para: 

 
▪Alargar a sua experiência sobre diferentes tipos de conteúdos e 
formas mediáticas;  
▪Desenvolver capacidades críticas de análise e apreciação dos 
media; 
▪Desenvolver capacidades criativas na utilização dos media como 
formas de expressão, comunicação e participação no debate público. 
(COMISSÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA, 2007). 

 

A Carta Europeia visa ainda o apoio a projetos de investigação que 

identifiquem e desenvolvam: 

 
▪Uma melhor compreensão do que é ser detentor de uma literacia 
dos media; 
▪Uma pedagogia dos media eficaz e sustentável que conduza a uma 
literacia dos media;  
▪Métodos de avaliação e critérios de apreciação aplicáveis a uma 
literacia dos media; (COMISSÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA, 
2007). 
 
 

Além da Carta outro projeto importante é o Euromeduc. Este projeto 

desenvolvido em conjunto com outros países europeus foi coordenado em Portugal 

                                            
57 O termo Literacia dos Media apesar de existir em Portugal, não existe correspondente no Brasil por 
enquanto, por isso conservarei a escrita de Portugal. 
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pelo Prof. Dr. Vitor Reia-Baptista, membro do CIAC, e consistiu na promoção de 

seminários e congressos internacionais sobre Literacia dos Media58 visando o 

desenvolvimento de estratégias de investigação e educação para as mídias, cujos 

objetivos eram: 

 
Identificar e mapear as tendências mais relevantes no seio 
das principais formas de produção mediática levada a cabo pelos 
jovens europeus, seja nas suas pequenas diferenças, seja nas suas 
mais notórias rupturas, para o que contribuirão alguns dos 
melhores especialistas europeus no campo da Literacia dos Media. 
 
Esclarecer quais são as interligações que se podem estabelecer 
entre as formas de produção mediática dos jovens e as formas da 
sua educação para os media, assim como observar e determinar 
quais as principais competências que podem e devem ser adquiridas 
num amplo contexto europeu, desde os ambientes mediático-
culturais mediterrânicos até às paisagens mediáticas nórdicas, sendo 
que todos eles encontram na internet os seus principais veículos de 
disseminação e as suas principais rede de suporte. (EUROMEDUC, 
2008 -2009). 

 

Entusiasmada com esses projetos, quis conhecer melhor as pesquisas e 

trabalhos desenvolvidos no contexto europeu. Dentre as experiências que tive 

acesso, destaco a visita a centros tradicionais de educação para as mídias como: 

BFI – British Film Institute (UK), CLEMI – Centre de liaison de l'enseignement et des 

médias d'information (FR), bem como as experiências desenvolvidas em Portugal 

por Graça Lobo, Pedro Felix e a de Raquel Pacheco. Além desses pesquisadores, 

pude entrevistar também: António Nóvoa (PT), David Buckingham (UK), Hudson 

Moura (CA), José Ignácio Aguaded Gomez (ES), Jurjo Torres Santomé (ES), Mark 

Reid (UK) e Roger Dale (UK)59. Essa experiência proporcionou o contato com a 

realidade de outros países e me forneceu elementos para refletir sobre os dados que 

as professoras brasileiras me apresentaram na pesquisa.  

 

 

 

                                            
58 Um desses Seminários ocorreu na Universidade do Algarve de 16 a 18 de fevereiro com o tema 
Literacia dos Media e apropriação da Internet pelos jovens, pouco antes da minha chegada em 
Portugal e o Congresso final em Bellaria na Itália ocorreu semanas depois do meu retorno ao Brasil e 
abordou o tema Literacia dos Media na Europa: controvérsias, desafio, e perspectivas. 
59 A descrição de cada um dos centros visitados, bem como a referencia dos/das 
professores/professoras citados/as estão em documento em apêndice. Devido a problemas com a 
captação de áudio poucos trechos das entrevistas puderam ser transcritos. 
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3.7 O Curso Mídias na Aula  
 

Foi com esse olhar que retornei para os estudos com a intenção de 

retomar o contato com as professoras que participaram da fase anterior da pesquisa, 

para poder pensar nas formas de transposição para a sua realidade escolar de 

conhecimentos que elas na verdade já tinham sobre as mídias. Desta vez me 

preocupei em que o ambiente fosse mais formal e que tivesse algum tipo de 

legitimação ou de reconhecimento como uma atividade de formação. Por isso 

elaborei um projeto de curso e apresentei via Universidade para a Prefeitura 

Municipal de Natal. Naquele momento a Secretaria Municipal de Educação passou 

por sucessivas trocas de comando. Isso gerou um clima de instabilidade que só se 

resolveu no final do ano seguinte (2010) quando fui notificada de que o projeto fora 

aceito. Eu já havia desistido de contar com esses dados para a pesquisa, mas pelo 

compromisso assumido, realizei nos meses finais de 2010 em parceria com minha 

colega, agora Doutora Sandra Mara de Oliveira Souza60, nas dependências do 

CEMURE, um curso cujo objetivo era oferecer subsídios para o trabalho com mídias 

na sala de aula. 

Para esse curso convidei as professoras participantes da primeira fase da 

pesquisa, porém as relações já estavam mais distantes e seus projetos de vida 

haviam mudado, de modo que uma nova turma de professores aderiu a essa 

proposta. Desde o primeiro dia anunciei que o curso fazia parte das atividades da 

pesquisa, expliquei os objetivos e solicitei autorização para a gravação de imagens. 

Um primeiro problema a ser enfrentado era o de que o número de aulas teve que ser 

reduzido. Além disso, o período de realização – novembro/dezembro trazia as 

conhecidas situações de encerramento de semestre que dificultavam nossa intenção 

de que as professoras pudessem testar com seus alunos aquilo que viam no curso. 

Ainda assim algumas experiências foram possíveis e forneceram dados importantes. 

Inicialmente o curso estava organizado em espaços de fundamentação, 

experimentação em sala, testagem com os alunos e discussão dos resultados 

retomando a fundamentação. Quando reorganizamos o curso para um período 

menor tentamos condensar o que havíamos planejado e com isso as atividades de 

                                            
60 Tenho uma dívida de gratidão impagável para com Sandra que me auxiliou incansavelmente com 
sua generosidade emprestando sua habilidade e conhecimento da linguagem midiática, sem os quais 
essa experiência não teria sido possível. 
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testagem e discussão ficaram prejudicadas. Esse momento de adaptação também 

teve que incluir as expectativas e possibilidades das pessoas que aderiram ao curso.  

O curso foi organizado em 5 encontros de quatro horas aos sábados e 

contou com a participação de 10 professoras com a seguinte programação: 

 
Quadro 2 - Atividades desenvolvidas no Curso 

 
Aulas Atividades 
1ª Aula Apresentação do curso 

Introdução à Gramática Visual: 
Noções de ângulos, planos e movimentos de Câmera com a participação dos 
alunos (a cada um dos elementos, pedir para um aluno experimentar com a 
Câmera) 
Exercício com vídeos e livros infantis 

2ª Aula Leitura técnica de vídeo comercial 
Discussão das impressões do vídeo e de como utilizá-lo na aula 
Apresentação do blog do curso na internet 
Registro de impressões no Blog Mídias na Aula 
(http://midiasnaaula.blogspot.com/) 
Análise de um texto midiático a partir do que foi visto na primeira atividade 

3ª Aula O papel do som 
Exercício  
Discussão das atividades realizadas com os alunos 
Blog do curso  
Registro de impressões no Blog Mídias na Aula 

4ª Aula Aprendendo a fazer um storyboard 
Exercício 
Discussão das atividades trazidas pelas professoras 
Blog do curso  
Registro de impressões no Blog Mídias na Aula 

Aula 
Bônus 

Apresentação dos objetivos da pesquisa e alguns temas que emergiram dela 

5ª Aula Gravação em vídeo 
Discussão do processo, resultados e possíveis transposições para a sala de aula 
Avaliação do curso 

 Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Nesse percurso emergiram temáticas que orientaram minhas reflexões a 

respeito do estudo das mídias na formação de professores e os seus 

desdobramentos serão tratados nos próximos capítulos, mas antes gostaria de 

apresentar os personagens que me auxiliaram nessa empreitada.  

 

 

3.8 Participantes da Pesquisa 
 

Uma questão controversa no campo da pesquisa é a identificação dos 

nossos parceiros, aqueles que nos dão a conhecer as suas ideias e os seus viveres 

http://midiasnaaula.blogspot.com/
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para que ampliemos a compreensão daquilo que buscamos em nossas 

investigações. As discussões a esse respeito versam sobre a proteção da identidade 

para prevenir retaliações, constrangimentos, para garantir que as pessoas possam 

se expressar livremente sem que suas palavras sejam usadas contra elas no tribunal 

como na clássica fala dos filmes policiais. Por outro lado, existem aqueles que 

questionam a validade ética de negar aos sujeitos a sua identidade. E nesta 

pesquisa este dilema esteve presente, pois todas disseram que poderiam utilizar 

seus nomes verdadeiros, porém, algumas foram veementes em suas colocações: 

 
não gostaria de ter nenhum codinome, pois me sinto ofendida em ter 
que me esconder para participar de uma tese 
 
Por que tem que ter outro nome, não posso por meu próprio apelido? 

 

Por que negar-lhes uma identidade e citar detalhadamente outras falas, 

dar nome e rosto a outros autores? Decidi então utilizar os nomes verdadeiros com a 

autorização das participantes me apoiando ao mesmo tempo nas palavras de 

Gulyas sobre aquilo que é descrito dos participantes da pesquisa: 

 
Na cabeça das outras pessoas, eu poderia apenas ser sempre a 
pessoa descrita na pesquisa, estática e finita, faltando a dimensão ou 
a certitude de crescimento e mudança. O artigo ... somente oferece 
uma breve visão de uma estória transcorrida, de um longo e mais 
complexo livro. O começo do livro é desconhecido e o fim ainda não 
foi escrito (GULYAS apud TOBIN, 1998, p. 7). 

 

É importante lembrar que a história dessas pessoas em relação aos 

estudos das mídias se articula a outras que começam antes da pesquisa, se 

desenvolvem apesar da pesquisa e para além dela. Embora isso possa parecer 

óbvio, foi fundamental considerar essa questão para encontrar o fio da meada de 

análise na reflexão a respeito das possibilidades emancipatórias da participação da 

mídia na formação dos sujeitos. Foi importante considerar o papel de outras 

variáveis na relação das professoras com as mídias como as relações pessoais, 

afetivas, as questões institucionais, as políticas nacionais, as experiências de vida 

de cada uma, as habilidades em lidar com aspectos técnicos, o compromisso com a 

própria formação, todas essas coisas estavam presentes amparadas na história de 

vida de cada uma, articulada com várias outras histórias de seu tempo: história da 
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educação, da política, da sociedade, dos alunos, da escola em que trabalham, de 

todas as aulas e alunos que já tiveram. 

Apresento a seguir um sumário das características profissionais das 

professoras: 

 
Quadro 3 - Professoras Participantes do Curso de Vídeo na Educação em 2008 
 

Quadro de Professoras Participantes do Curso de Vídeo na Educação 

 

Patrícia 
 
Pedagoga 
Exerce função de monitora de Laboratório de informática, e não citou 
sua experiência. 
Em seus escritos Patrícia demonstra sua paixão pelo cinema e pela 
imagem, com episódios que lhe marcaram a infância de maneira lúdica e 
encantada. 
Iniciou no curso por ter interesse nessa área e já trabalha com 
laboratório de informática 

 

Fabiana 
 
Pedagoga 
Atuação - Séries Iniciais Ensino Fundamental - não citou sua 
experiência. 
Essa participante expressa em seus depoimentos seus valores e o 
comprometimento com o social. Fabiana se mostra uma pessoa 
engajada que assume papel de liderança em projetos sociais ligados 
aos deferentes ambientes que frequenta. 
Iniciou no curso por ter facilidade com as mídias e já ter um caminho 
percorrido com outros cursos nessa área 

 

Sandra 
  
Pedagoga com especialização em psicopedagogia. 
Tem experiência com Séries Iniciais Ensino Fundamental e formação de 
professores - não citou tempo de experiência. 
Exerce funções de Gestão 
Sandra demonstrou uma grande capacidade de envolver e encantar as 
pessoas com sua alegria e sagacidade. Sandra é bastante emotiva e 
essa emoção parece guiar todas as suas ações. 
Iniciou no curso de Vídeo no CEMURE por ter feito outros cursos na 
área de informática e queria aumentar os conhecimentos na área de 
vídeo também 
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Edna 
 
Pedagoga 
Tem experiência com Séries Iniciais Ensino Fundamental não citou 
tempo 
Exerce funções de Gestão e docência. 
Edna é pedagoga experiente e preocupada com o desenvolvimento de 
seus alunos. Iniciou no curso porque queria aumentar os conhecimentos 
nessa área e ajudar os professores a melhorarem suas atuações com as 
mídias. Tem bastante habilidade com as mídias, fez um projeto para o 
laboratório de sua escola, para que as crianças pudessem utilizá-lo, pois 
não havia professores capacitados para isso.  

 

Júlio 
 
Pedagogo  
Tem experiência com Séries Iniciais Ensino Fundamental -  não citou 
tempo de experiência. 
Exerce funções de Gestão e docência. 
O único professor participante da pesquisa tem um jeito simples e 
grande contador de histórias. Júlio apresenta através de suas histórias 
uma reflexão sobre os acontecimentos da educação de maneira sutil e 
demonstra uma leitura atenta de seu entorno. 
Iniciou no curso porque queria aumentar os conhecimentos nessa área 

 

Elizete 
 
Pedagoga  
Licenciada em Artes plásticas com especialização em cinema e vídeo e 
fundamentos da arte visual na educação, com vários cursos de extensão 
tendo a imagem como foco. 
Tem 20 anos de experiência com Ensino Fundamental e Formação de 
Professores em Educação e em Artes  
Trabalha atualmente no CEMURE e foi a responsável pelo Curso de 
Introdução ao uso do vídeo na educação. 
Elizete é muito perseverante e batalhadora, conquistou prêmios e 
relatou ter enfrentado as adversidades com coragem e êxito. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

O quadro acima foi elaborado com base nas informações obtidas através 

dos caderninhos e dos encontros realizados em 2008, inclusive os dados referentes 

à idade.  

No segundo grupo de professoras os dados descritos se referem às 

informações fornecidas através de questionário no ano de 2010.  
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Quadro 4 - Professoras Participantes do Curso Mídias na Aula em 2010 
 

Quadro de Professoras Participantes do Curso Mídias na Aula 

 

Conceição 
Pedagoga 
24 anos de experiência com Séries Iniciais Ensino Fundamental 
Exerce funções de Gestão 
Iniciou no curso porque: 
Justamente por necessitar desses conhecimentos (sobre mídias) e 
compreender que a aprendizagem se dá a todo o momento, não 
devemos perder uma oportunidade como essa que me foi oferecida. 
Pretendo conhecer um pouco de tudo sobre mídias e sua utilização na 
escola, com os alunos e professores. 

 

Laura 
Licenciada em Geografia 
21 anos de magistério – Ensino Fundamental 
Atualmente trabalha com Biblioteca e Sala de Multimeios 
Iniciou o curso porque: 
Para reaprender a transmitir os conhecimentos com criatividade usando 
com autonomia as mídias. Aprender a lidar com o laboratório de 
multimídias. Saber como trabalhar com a imagem, de saber o que 
explorar, saber trabalhar conforme a faixa etária. 

 

Iana 
Pedagoga 
7 anos de experiência com Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
Faz cursos de formação continuada em informática 
Iniciou o curso porque: 
Oportunidade de aprender já que a utilização de mídias faz parte da 
rotina do professor do futuro. Esperava que o curso tivesse uma duração 
mais longa para poder ter experienciado melhor as aprendizagens. 

 

Suely 
Pedagoga com especialização em psicopedagogia - 13 anos de 
magistério 
Trabalha com Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos 
Faz cursos de formação continuada em informática 
Iniciou no curso porque: 
Sempre gostei de fotos, Meu pai me deu uma máquina fotográfica aos 
10 anos e gostei muito, desde então sou apaixonada por fotos. De resto 
tinha coisas normais - TV e rádio, videogame. Assim o acesso às novas 
tecnologias começou há pouco tempo de uns dois anos pra cá. – celular, 
computador etc... 

 

Tereza 
 
Pedagoga 
8 anos de Magistério com Educação Infantil 
Não faz cursos de formação continuada nessa área 
Iniciou no curso porque: 
Para adquirir novos conhecimentos em relação às mídias e utilizar na 
minha prática. Espero aprender “o como usar” as mídias de maneira 
significativa. 
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Gil 
 
Pedagoga 
12 anos de experiência com Séries Iniciais Ensino Fundamental 
Exerce funções de Gestão 
Não faz cursos de formação continuada nessa área 
Iniciou no curso porque: 
Espero a entender melhor o uso de algumas ferramentas, principalmente 
a máquina digital, bem como alguns programas de computador, que 
ainda possuo dificuldades: excel, power point...e outros. 
 

 

Val 
 
Pedagoga com especialização em psicopedagogia 
8 anos de experiência com Séries Iniciais e Ensino Fundamental 
Exerce funções de Gestão 
Não faz cursos de formação continuada nessa área 
Iniciou no curso porque: 
Pelo fato de compreender e melhorar o manuseio com computador e 
principalmente trabalhar com meus alunos. Espero aprender e me 
aprofundar para tenta fazer um trabalho melhor, as vezes a gente não 
consegue porque não sabe como fazer. 

 

Marluce 
 
Pedagoga  
 
Atua em sala de aula com séries iniciais na redinha 
Entrou no curso por acreditar que as TIC estão tomando conta das 
novas gerações e os professores precisam se atualizar. 

 

Gildenes 
 
Pedagoga  
 
Atua em gestão na região de  
Entrou no curso a convite de Suely e se interessou pela oportunidade de 
poder aprender um pouco mais sobre as TIC. 

 

Marlieth 
 
Educação artística 
Mais de 20 anos de experiência 
 
Não faz cursos de formação continuada nessa área 
Iniciou no curso porque: 
 
Achei que era um curso muito bom e que a gente ia aprender muita 
coisa como realmente aprendeu e tinha muita gente da escola, Suely 
incentivou e eu fui. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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Na verdade, todas as participantes de cada etapa carregam em si além 

da afinidade com as mídias, muita garra, determinação, alegria, esperança, bom 

humor, doçura, sensibilidade, disciplina, discrição, compromisso, idealistas, parecem 

não ter perdido o frescor dos anos iniciais. Todas apresentam liderança e 

autoestima, qualidades de importantes para superar os desafios. 

Nos capítulos a seguir serão tratados os temas que emergiram no contato 

com as professoras. 

 

 

 

 

 

 



Apresentação ao Quarto Capítulo 
 

 
Em busca das raízes docentes... 
 
 

Seja como for, não tomo essa experiência 
como um modelo a ser seguido,  

nem como nostalgia. As condições são outras,  
as escolas são outras e os alunos, outros também. 

 Se recuo até meus tempos de escola 
 é para reconhecer ali o sentido da palavra “formação”.  

Ao resgatar da memória a experiência do aluno que fui,  
reconheço traços dela no professor que sou...  

Eduardo Amaral 
 
 
 

Nunca pensei em ser professora. Sempre que perguntavam o que eu 

queria ser quando crescer eu dizia astronauta, mecânica de carros, costureira, 

artista, escritora, mas professora não aparecia no meu horizonte de possibilidades. 

Eu gostava de ir à escola, brincar com os amigos, ouvir histórias, e ajudar os 

colegas com as lições, gostava muito de aprender e por isso achava muito bom 

estar lá... Mas um dia, quando minha irmã brigou comigo e me deixou na escola, 

chorei copiosamente apesar do professor dizer que me deixava em casa. Só parei 

quando minha irmã voltou para me buscar... Ninguém quer ficar na escola depois 

que todos vão embora, a escola perde a vida sem as pessoas...  

A escolha por uma profissão começou prematuramente com a lei 5692/71 

que instituiu o ensino médio técnico em todo o país. Dessa forma não tínhamos a 

opção de não escolher, tínhamos que optar por uma das ofertas da época – química, 

secretariado, edificações, computação e normal (magistério) – opções das escolas 

do bairro em que eu morava. Escolhi fazer nutrição na escola que minha irmã 

estudava que ficava em um bairro do outro lado da cidade. A minha história pessoal 

me levou a um momento de ruptura quando decidi optar por me aproximar do 

universo dos surdos... Foi quando descobri na Pedagogia uma alternativa de 

trabalho e de profissionalização.  

Essa escolha mobilizou as qualidades de observação e a memória 

afetiva. Comecei a atuar em uma escola de educação infantil como monitora o que 

me possibilitava exercer função docente sem ter terminado a graduação. À epoca 
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não havia uma definição clara do que era a educação infantil e de como deveria ser 

estruturada. Iniciei como auxiliar e no ano seguinte passei a ser a titular. Havia um 

acompanhamento semanal com as orientadoras que faziam o papel de ajudar a 

lançar um olhar fundamentado na psiciologia infantil para ler as necessidades das 

crianças e eu trazia o olhar da pedagoga em formação para pensar a organização 

do trabalho com elas. 

Foi na conjunção entre teoria e prática auxiliadas pela memória das 

vivências infantis que fui me tornando professora. A memória emotiva mobilizava o 

repertório lúdico dos quintais da minha infância assim como as emoções daquela 

época para tentar compreender as emoções das crianças, num constante recorrer 

aos fundamentos para que o recurso à memória não se tornasse projeção. 

A vida da professora não se separa da vida da pessoa no ato docente, 

pelo contrário, é de lá que é retirada a matéria prima para a elaboração do trabalho, 

assim são das lembranças, como aluna, como professora e da reflexão sobre ela 

que a formação acontece.  

Em contrapartida a formação também não se separa da vivência 

profissional... foi também na relação com colegas, na interação com os alunos e no 

trato com os conteúdos de ensino que essa formação foi se constituindo 

entretecendo os fios das vivencias profissionais e pessoais... ser professora é um 

ofício que se aprende sendo, no exercício de múltiplas dimensões. 

 

 

 

 



Capítulo 4 - Professoras e as mídias: as vivências pessoais 
e profissionais 

 
 
 

E é inútil procurar encurtar caminho  
e querer começar já sabendo que a voz diz pouco,  

já começando por ser despessoal.  
Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir.  

A trajetória somos nós mesmos.  
Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. 

Clarice Lispector 
 

 

Autores como Freire e Nóvoa têm enfatizado a formação de professores 

como um processo que não se restringe ao momento da graduação ou da passagem 

por um curso específico, ao contrário, as experiências educativas que acontecem 

durante toda a nossa vida quer seja no ambiente escolar ou não, fazem parte do 

arsenal formativo da profissão docente. Nesse sentido a formação das professoras 

com relação ao estudo das mídias inclui, portanto, as relações com as mídias em 

diversos momentos de suas vidas, desde as primeiras experiências até as mais 

especializadas adquiridas na formação e no exercício da prática pedagógica. 

 
 

4.1 As primeiras aproximações com as mídias 
 
A maioria das professoras teve contato inicialmente com o rádio no 

ambiente familiar. A música assim como a novela parece fazer parte de um ritual de 

socialização lembrando as histórias contadas em volta das fogueiras. O rádio 

cumpria o papel mediador entre o próximo e o distante, trazendo as notícias da vila e 

do mundo. 

 
Lembro-me muito bem do meu pai ouvindo músicas na radiola, 
consigo lembrar até trechos delas, ele escutando o rádio, minha mãe 
as novelas... ferro no bujão de gás, lampião, depois a bateria. 
Energia não tinha... então tenho que dar ênfase a essa passagem (a 
chegada da energia em minha cidade (Patrícia – depoimento 
escrito)61. 

                                            
61 Foi conservada a escrita original na transcrição de todos os depoimentos. 
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Eu lembro que até os seis anos de idade eu não tive nenhum acesso 
a nenhum meio de comunicação, eu a partir dos seis anos, eu me 
lembro do rádio, daquele que minha avó ouvia as novelas do rádio, 
eu tinha acesso que eu ia pra casa dela e ficava lá um tempo pra 
mim ouvir aquela novela (Conceição – depoimento oral) 
 

Comecei a me familiarizar com as mídias recentemente, no caso do 
rádio, tive desde criança. (Valdelice – depoimento oral) 
 

Desde criança só através do rádio, logo depois com jornais, revistas, 
som. (Laura – depoimento escrito) 
 

O relato das professoras sobre o rádio elemento central de sua 

experiência com mídias na infância, fez com que me lembrasse de minha 

experiência com o estudo das mídias nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas. Em 

diversos momentos as alunas contavam que tanto em nossa cidade quanto nas 

cidades próximas o rádio cumpria um papel social, inclusive como mediador de 

conflitos entre famílias. Isso talvez explique porque vários apresentadores de 

programas radiofônicos locais se lançaram na carreira política e obtiveram votações 

expressivas, chegando a ocupar cadeiras na esfera estadual, sem, contudo, 

abandonar os programas, sua fonte prioritária de votos. Esse tipo de situação foi 

tema de algumas de nossas discussões sobre quais as vozes que circulavam, 

porque e em favor de quem. 

As vivências das professoras reforçam o papel do rádio como uma mídia 

presente, cotidiana, colada mesmo à vida das pessoas. Essa percepção é 

importante, pois ao destacá-la do cotidiano, podemos exercer o distanciamento 

crítico preconizado por Freire, ou seja, o distanciamento necessário para o exercício 

crítico, e conseguir visualizar as potencialidades emancipatórias do trabalho com 

esse meio. Pois esse aprendizado social sobre o rádio62 vai servir de base para a 

reinvenção de formas de produção que contemplem novas racionalidades menos 

excludentes. 

Para as professoras as primeiras aproximações com a TV são da ordem 

do encantamento, geralmente marcadas por um acontecimento inaugural, às vezes 

um prazer adiado ou emprestado, pela solidariedade dos vizinhos que abriam suas 

casas para o assistir coletivo:  

 

                                            
62 Assim como o aprendizado de outras mídias. 
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A imagem que eu lembro, a primeira, foi de um jogo da copa do 
mundo num local mais alto da cidade, eu não sei se... não era uma 
praça não... era um local alto que a gente foi prá lá só pra assistir o 
jogo. (Laura – depoimento oral) 
 

[...] a TV que eu vi pela primeira vez, na cidade né que não foi em 
casa, mas foi no hotel, a gente chamava um hotel né, na sala desse 
hotel tinha a TV preto e branco e a primeira imagem foi Mulheres de 
Areia63 que eu vi, eu não esqueço porque era a atriz Eva Vilma, (até 
hoje eu tenho curiosidade quando eu vejo alguma coisa de Eva 
Vilma, eu leio) e essa é a imagem que eu tenho da TV a primeira vez 
que eu vi a televisão [...] (Conceição – depoimento oral) 
 

Quando criança pequena não tinha acesso, assistia televisão na 
vizinha. Quando já tinha mais ou menos sete anos foi que veio ter 
uma TV em minha casa. (Tereza – depoimento oral)  
 

Comecei a me familiarizar com as mídias recentemente... Vim ter 
contato com a televisão já adolescente. (Valdelice – depoimento oral) 
 
 

Por entre encantamentos os relatos das professoras mostram uma 

realidade brasileira na qual a vida dos sonhos simbolizada pelos meios de 

comunicação se confronta com as dificuldades das desigualdades sociais da sua 

realidade: 

 
[...] então isso foi com seis anos, sete anos, com oito anos e eu fui 
morar em outra cidade pra estudar, minhas primas eram professoras 
e me levaram da minha casa de uma cidade e eu fui morar em outra 
cidade dos seis anos até os nove, até os nove com elas justamente 
para poder ter acesso à escola, eu morava em São Tomé e fui para 
(inaudível), é tanto que quando eu voltei pra casa eu chorei muito 
que eu não queria mais voltar para casa eu queria permanecer com 
elas, só que como minha mãe tinha uma penca de menino e 
precisava de mim, eu tive que voltar pra casa para ajudá-la e voltei 
pra São Tomé. (Conceição – depoimento oral) 
 
Antes era um custo muito caro, portanto só tinha-se energia ou seja 
luz através de motor, nem todos podiam, as pessoas no geral tinham 
lamparina, lampião a gás, vela alguns aparelhos em bateria. ... antes 
da energia pouquíssimas pessoas tinham TV, era luxo, caro e de 
difícil acesso, pois era vinda de fora e telefone era tão caro que 
também quase ninguém tinha. (Patrícia – depoimento escrito) 

                                            
63 Telenovela brasileira escrita por Ivani Ribeiro e conta a história de duas irmãs gêmeas que se 
envolvem com mesmo homem, uma por amor, a outra por ambição, mas a segunda acaba casando-
se com ele. Um acidente faz com que a esposa seja dada como morta enquanto que a irmã boa se 
passa pela outra para salvar seu amado. Na primeira versão o papel duplo foi interpretado pela atriz 
Eva Vilma. Na regravação anos depois, o papel foi vivido por Glória Pires, as duas versões da novela 
obtiveram altos índices de audiência.  
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 “Em minha infância (1970) aproximadamente, a televisão era uma 
realidade distante. Como toda família pobre, ter uma TV em casa era 
um grande feito e para mim, pessoalmente, não era diferente, pois 
tenho um grande apego ao mundo de imagens, áudios, informática e 
invenções. (Júlio – depoimento escrito) 

 

Em seu relato, Patrícia fala das consequências da falta de acesso a bens 

básicos. Júlio conta das dificuldades que sua família passou e podemos perceber 

que a aquisição da TV marca a passagem para outra fase de sua vida com menos 

limitações. Trata-se também do acesso a outro patamar de consumo e de inserção 

no universo de produtos simbólicos que, partilhados, participam da construção de 

uma identidade cultural coletiva. Essa identidade se mescla aos costumes regionais, 

vivências familiares e se relaciona com as identidades pessoais, assim o acesso aos 

meios é também o acesso a outras possibilidades identitárias. Pensando no 

desenvolvimento do estudo das mídias numa perspectiva da emancipação é 

importante que este viabilize discussões acerca de como essas possibilidades 

identitárias são percebidas e de que forma elas estariam atuando, em favor de quais 

projetos identitários e de sociedade. (BAUMAN, 2005; FREIRE, 2005) 

Embora os relatos possam parecer uma realidade distante para os que 

vivem nos cenários urbanos, a desigualdade social faz com que os episódios de falta 

de acesso a determinados bens como a eletricidade ainda seja algo a ser 

conquistado em diversos lugares do país. Não obstante, tenha havido um salto 

quantitativo no acesso a esses bens, através de políticas sociais implantadas pelo 

governo nos últimos anos, as condições de manutenção e as prioridades de gastos 

fazem com que mesmo tendo acesso à eletricidade, nem sempre as famílias tenham 

condições de manter bens como, por exemplo, uma geladeira para a conservação 

de alimentos.  

Conceição fala de uma prática comum no Brasil – a migração com base 

nas relações de parentesco. Geralmente uma prática de ajuda mútua para se ter 

acesso à educação ou ao trabalho. E o seu retorno significava para ela o regresso a 

uma situação de privação dos benefícios que havia experimentado. Ao relembrar a 

infância, reflete sobre a sua relação com as mídias e mesmo que 

momentaneamente compreende o acesso aos bens sociais como uma possibilidade 

de desfrutar bens escassos, não disponíveis para todos. Tanto que na sequência de 

sua fala Conceição parece ter um insight sobre a sua experiência, vislumbrando 

esse acesso como símbolo de status diferenciado, de oportunidade. 
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[...] Só que eu fui pensado o seguinte: pra época, dos seis anos aos 
nove eu tive acesso à muita coisa prá aquela época. Eu tive acesso 
ao rádio, à TV, embora não fosse... eu não manuseasse, mas eu era 
ouvinte e telespectadora né? Participei muito de teatro porque 
(inaudível) a escola de freira lá também... todo evento que tinha na 
cidade eu tava de dentro – era pastoril, era desfile, era o desfile 
cívico, eu tive muito acesso a essas coisas [...] (Conceição – 
depoimento oral) 
 

Conceição percebe como um ganho o acesso não só à TV, para a sua 

formação, assim como aqueles outros bens culturais como teatro, pastoril, desfile 

dos quais é importante participar, fruir ainda que na posição de recepção (mesmo 

como ouvinte, telespectadora), sem uma ação direta (embora eu não manuseasse). 

São bens culturais que proporcionam experiências lúdicas e simbólicas, apesar de 

terem raízes populares64, nem sempre estão disponíveis para todos e que por isso 

mesmo o acesso a elas é tido como uma oportunidade, mas ainda não chega a ser 

lido como um direito. 
 
[...] então tenho que dar ênfase a essa passagem (a chegada da 
energia em minha cidade). Uma nova etapa na dinâmica da minha 
cidade a entrada de tecnologias. [...] Enfim, lembro da maravilhosa 
chagada da energia. No meu ponto de vista uma tecnologia 
maravilhosa do homem. [...]. Depois daquela noite memorável, tudo 
se transformou na cidade, antes perdida, parada, passou a ter mais 
investimentos, lojas com aparelhos eletrodomésticos, pude perceber 
essas transformações de forma maravilhosa.” (Patrícia – depoimento 
escrito) 

 

Patrícia fala de como chegada da energia possibilita à cidade sua 

inserção em outro patamar de organização das relações sociais. O acesso a 

tecnologias e bens antes distantes modifica o cotidiano e transforma os modos de 

vida de forma maravilhosa, ou seja, em sua lembrança essas relações chegam 

como elementos de encantamento o que de certa forma nubla a reflexão sobre o 

papel dessas mudanças tanto no âmbito coletivo quanto no individual e suas 

implicações histórico-sociais. 
 
 

                                            
64 Aqui é importante assinalar o processo de “desapropriação de saberes” ou de “canibalismo” cultural 
(Santos, 2008c)  no qual as culturas populares vão sendo apropriadas por órgãos públicos e por 
setores empresariais através do estabelecimento de uma agenda de negócios corroboradas pelos 
calendários turísticos, pelos festivais folclóricos, e sendo espetacularizadas através das mídias. Com 
isso, acabam por se descolar das forças simbólicas originais, ficando muitas vezes interditadas 
àqueles que as geraram. 
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Estou na função de professor há 21 anos e assim que foi possível fui 
adquirindo bens e entre eles a tv sempre foi de primeira necessidade, 
tanto é que hoje me dei conta que possuo 6 TVs em casa 3 DVDs, 2 
monitores de computador, 2 computadores uma webcam, 2 
máquinas fotográficas digitais, 6 rádios + um MP4 com rádio + um 
celular com rádio, + 4 celulares 1 filmadora encostada VHS. 1 
notebook ultrapassado. Uma câmera fotográfica tradicional... Às 
vezes me percebo como uma vítima do consumismo, fisgado pela 
mídia do consumo. Tenho mais de 200 DVDs entre originais, piratas 
e copiados, mas, entre eles, vários não consegui ainda assistir. (Júlio 
– depoimento escrito) 
 

O depoimento de Júlio dá conta de que a mudança de status se traduziu 

em consumo de bens que nem mesmo teve oportunidade de usufruir ainda. Ao 

mesmo tempo, ele próprio admite que a quantidade de aparelhos significa uma 

rendição ao consumismo, na adesão ou ainda numa dependência, que de certa 

forma expressa materialmente o desejo de aproximar-se de seu interesse: 
 
 [...] Com estes últimos registros percebe-se que tenho um desejo 
muito grande de fazer parte de uma atividade que tenha a ver com o 
universo das imagens. (Júlio – depoimento escrito) 
 

A melhora do poder aquisitivo que proporciona a Júlio o acesso a bens 

simbólicos através do poder de compra, também exige para sua manutenção que 

gaste mais horas de seu tempo trabalhando. Dessa forma, o seu investimento no ter 

(acumulação de aparatos tecnológicos e bens culturais) coloca em espera o ser 

(fruição dos produtos midiáticos, compreensão das imagens, produção e expressão 

de si através delas). Um tempo que pode inclusive não chegar quando, por exemplo, 

os objetos de consumo se tornam obsoletos e têm que ser substituídos por outras 

versões mais atuais ocasionando novas demandas pelo ter enquanto aguarda o 

tempo do ser.  

 
Por isso hoje tenho um pouco de frustração por estar tão preso a 
responsabilidades profissionais e de não poder corresponder a altura 
um curso tão bom quanto este de PRODUÇÃO DE VÍDEO, oferecido 
pelo CEMURE sob a orientação de uma ótima profissional como 
Elizete. (Júlio – depoimento escrito) 
 

As responsabilidades profissionais remetem à necessidade de 

sobrevivência e de garantir o sustento da família. Ao escrever sobre sua relação 

com as mídias, Julio reafirma a sua paixão pela imagem e pelas invenções, mas 
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revela também a frustração do desejo de se dedicar mais ao que realmente lhe 

interessa. 

Dessa forma os depoimentos apontam que o estudo das mídias passa 

também pela discussão de sua função social e da imagem construída a partir de 

interesses econômicos que, ao valorizar as dimensões do ter, esvaziam o potencial 

crítico que a relação com as mídias em seus diversos níveis (leitura crítica, 

produção, circulação, recepção) possa ter. 

 
4.2 A relação com a imagem 

 

O gosto pela imagem é outro fator recorrente no grupo: 
 
Sempre estive ligada à imagem, adorava tirar fotos, mesmo que com 
aquelas câmeras descartáveis da Hermes ou com um fotógrafo que 
passava uma vez por ano. Mas a imagem da Televisão foi uma 
transformação incrível, a possibilidade de conhecer lugares, saber as 
noticias. Nossa, a primeira vez que assisti um filme no cinema, fiquei 
encantada! (Patrícia – depoimento escrito) 

 

A fotografia traz para essa professora a possibilidade de apreciação 

estética diferenciada, que se modifica com o contato com a TV e depois com o 

Cinema, colocando de relevo a familiaridade com as linguagens. De acordo com 

Peregrino, (1995), a familiarização com as linguagens midiáticas é importante 

porque ela proporciona critérios de avaliação de qualidade, conhecimento de 

determinados elementos da gramática da imagem, de fruição estética, auxilia a 

aproximação com outras mídias. No entanto a familiaridade por si só não é suficiente 

para dar conta da compreensão dos textos midiáticos, é preciso um olhar informado 

para que se possa avançar além do encantamento e transformá-lo em ad-miração, 

em distanciamento crítico como diria Freire. Esse seria o papel dos cursos de 

formação – o de fornecer esses elementos. Dessa maneira a ligação afetiva com as 

imagens, a curiosidade, o interesse pelo estudo das mídias se amplia, 

proporcionando novas experiências, novos olhares que superam o encantamento e 

dão conta das possibilidades de recriação do cotidiano e suas conexões com outros 

contextos possibilitando novas compreensões do real.  
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4.3 A abertura para a aprendizagem com as novas gerações 
 

Outro dado significativo vindo da experiência pessoal das professoras 

participantes da pesquisa é que todas têm alguma relação com membros mais 

jovens filhos, sobrinhos e alunos que funcionam como impulso para aquisição de 

novos conhecimentos. As novas gerações trazem para as famílias e para o contexto 

escolar a possibilidade de renovação, fazendo com que as professoras se reciclem, 

sua presença afetiva favorece o aprendizado das novas ferramentas que vão 

surgindo, os mais jovens as apoiam em suas empreitadas. Por terem essa 

experiência, podem ser capazes de considerar como válido o conhecimento dos 

alunos e, sobretudo, não os veem como uma ameaça, mas como parceiros na 

construção de conhecimento. 

 
Yuri não é alfabetizado, mas ele domina muito bem as tecnologias. 
Eu estava na sala de aula e escutei uma música tocar, E disse quem 
está com o celular ligado? Ele disse – sou eu professora. Eu 
disse traga aqui para eu ver... estava com a música de Justin 
Bieber, essas mais novas. Eu disse olha, desligue, depois a gente 
brinca. Ele disse – não professora, vamos fazer o seguinte, ative 
o bluetooch do seu celular que eu envio do meu pro seu a 
música... Aí eu quis testar a inteligência dele. Eu disse pronto ativei 
o meu, pois envie a música! Ele lá sentado na cadeirinha dele 
(acompanha gestos de teclar) mexendo, mexendo, mexendo, 
mexendo, enviou. – Recebeu professora a música? Bota aí pra 
tocar – eu fiquei assim olhando...  Ele não é alfabetizado, mas ele 
mexe no celular tudo, ele sabe colocar a música, ele sabe ligar a 
câmera, ele sabe enviar. Nem todo mundo sabe fazer isso hoje né? 
Eu fiquei incrível com a inteligência dele! Todo dia ele chega com 
uma novidade no celular pra me mostrar, porque ele ta muito 
atualizado com a tecnologia. Eu tô vendo que ele já ta conseguindo 
ler alguma coisa e utilizando isso na sala de aula... os amiguinhos 
ficam encantados vendo que ele já sabe mexer no celular. Eu gostei 
muito porque isso ta fazendo cada vez mais ele aprender, é jogo, é 
música, é câmera, tudo ele já domina. Quando eu levo a minha 
câmera ele sabe bater fotos, ontem ele bateu umas fotos na turma da 
gente, eu deixei ele bater por que? Porque ele já sabe ele colocar o 
zoom, ele tira, ele aproxima a imagem e bate direitinho porque ele 
domina tudo e se a gente não dominar as crianças vão ganhar pra 
gente. (Suely, depoimento oral) 

 

O depoimento dessa professora mostra a sua abertura para o 

desempenho de seu aluno com o celular, e não se intimida com ele, pelo contrário, o 

estimula a usar mais essa mídia oferecendo a ele a oportunidade de experimentar 

outras mídias. Ao mesmo tempo em que se admira da capacidade da criança, ela 
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não o vê como um gênio mirim. Suely reconhece que seu aluno está em processo 

de alfabetização e que a sua facilidade de lidar com as novas tecnologias reflete 

potencialidades que podem auxiliar em outros desafios que o menino ainda precisa 

conquistar como, por exemplo, a aquisição da escrita. Então ela parece perceber 

que ao proporcionar oportunidades de outras leituras para além da palavra, seu 

aluno amplia seu repertório de possibilidades de leituras, e que outros tipos de 

leitura (como a da imagem), colaboram para a leitura da escrita. 

Muitas vezes, o argumento de que os o conhecimento das novas 

gerações sobre tecnologia é maior que o dos professores é utilizado para justificar a 

dificuldade dos docentes em trabalhar com as mídias na escola. Para o pesquisador 

David Buckingham (2009) essa é uma falsa percepção da realidade: 

 
As pessoas têm essa questão sobre mídia, as crianças são experts 
as crianças sabem tudo e particularmente sobre mídia digital. Eles 
falam sobre nativos digitais, geração digital e de como as crianças 
sabem tudo e nós não sabemos nada e que estamos correndo para 
acompanhá-las e para mim isso é apenas uma visão sentimental 
romântica. Sim... existem coisas que as crianças sabem que nós não 
sabemos, mas também penso que há coisas que nós sabemos que 
eles não sabem. Então qual é o sentido da educação? a mim me 
parece, como professor de mídia, que eu posso oferecer para as 
crianças perspectivas críticas, eu posso oferecer ferramentas criticas 
para que eles possam julgar o mundo, eu tenho um conhecimento 
que eles não têm ...sim?... e é isso que faz a diferença nessa e em 
outras áreas. 65 

 

Buckinghan questiona as implicações mercadológicas que envolvem a 

compreensão das mudanças no contexto da educação, e insiste que isso não 

autoriza o argumento de que os alunos lidam melhor com as tecnologias que os 

professores como causa dos males escolares. A esse respeito diz que há coisas que 

realmente os alunos sabem mais que os professores na área de mídias digitais. No 

entanto, há conhecimentos que o professor possui e que a criança por mais expert 

que seja no manuseio das mídias não tem e é no diálogo entre esses 

conhecimentos que a educação acontece: 

 
Se você pegar uma área... vamos dizer jogos de computador 
...sim?... Você terá que crianças que jogam esses jogos de 

                                            
65 Este trecho como o próximo são de entrevista realizada com David Buckingham, no Centre for the 
Study of Children, Youth and Media, Londres, em setembro de 2009 como parte das atividades desta 
pesquisa. Tradução feita por Ric Pereira. 
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computador cinco horas por dia, eles sabem tudo sobre O grande 
roubo 3 [...]. Eu como professor não conheço e nunca conhecerei 
[esse jogo] porque como professor eu quero ter vida, eu não quero 
passar minha vida jogando jogos de computador, mas eu como 
professor tenho algumas perguntas críticas que os farão entender e 
[discutir] como pensar sobre o que eles fazem sistematicamente e 
criticamente sobre suas experiências. Eu suspeito que eles não 
sabem muito sobre quem é o dono dos jogos de computador, eles 
sabem mesmo como os jogos de computador são produzidos? Há 
vários tipos de conhecimentos críticos aqui que as crianças não têm, 
mesmo eles sendo experts. Eu penso que há um diálogo, que eu 
preciso respeitar sobre o conhecimento que eles têm, mas eu 
também tenho o meu conhecimento. Isso é o que a educação é. 

 

A fala de Buckinghan nos remete ao pensamento de Paulo Freire, quando 

valoriza o respeito e dialogicidade entre os saberes de professores e alunos, ao 

mesmo tempo em que enfatiza o papel inalienável do professor de estimular o 

pensamento crítico na criança. Isso certamente requer que a formação do professor 

ofereça subsídios para trabalhar também de forma crítica. Requer uma formação 

que auxilie a refletir a respeito das transformações ocorridas com a participação das 

mídias na sociedade e mais particularmente no âmbito educacional que não se atém 

às técnicas, mas às aprendizagens que podem ocorrer no contato com elas.  

Nos depoimentos das professoras, foi possível encontrar esse 

romantismo descrito pelo pesquisador inglês, considerando a facilidade que as 

crianças têm de se apropriarem das linguagens midiáticas ou ainda através do 

encantamento com as mídias como necessariamente agregadoras de qualidades 

positivas para a educação. Também apresentaram uma postura de acolhimento da 

relação com esse novo perfil do público escolar e de busca de lidar com essa nova 

realidade. Uma postura importante para que o estudo das mídias supere os mitos e 

se abra para uma perspectiva emancipatória que convida ao exercício diário e 

constante de análise crítica da realidade. 
 

 
4.4 A afetividade e o estudo das mídias 
 

Um traço marcante nas participantes da pesquisa foi a sua ligação afetiva 

com as mídias. Trata-se de uma relação na qual as mídias estão presentes como 

objetos em torno dos quais as pessoas se reúnem. As falas expressam mais que um 

encantamento pelas mídias, parece haver um laço afetivo, isso não se explica 
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apenas pelos ícones de consumo ou de distinção social que de certa forma as 

mídias simbolizam, mas também como objetos agregadores, objetos que 

possibilitam a fruição estética e o prazer que igualmente participam da produção do 

conhecimento. (GARCIA, 1995; ANDRADE, 2010). As lembranças sobre a vinda da 

energia, as escutas coletivas do rádio, o encantamento pela televisão, a habilidade 

com os meios eletrônicos, as atualizações com os filhos e alunos, todas essas 

situações se constituem como uma memória comum que por sua vez alimenta novos 

afetos. 

Silverstone, citado por Orofino (2005, p. 71), referindo-se à televisão, 

considera que assisti-la é participar de uma experiência que é histórica e suporta o 

peso da nossa inserção em um mundo carregado de significados. A relação das 

participantes com as mídias parece inseri-las em um circuito cultural de experiências 

comuns que não são “nuas”, nem “neutras”, mas que também não são 

completamente induzidas ou absolutamente controladas. Constituem-se em um 

manancial de partilhas que se orientam pelo material cultural disponibilizado pelas 

mídias, quanto melhor preparados estamos para essa partilha, melhor será a sua 

qualidade, em termos de apreensão crítica e de circulação de novos significados. 

Os relatos pessoais escritos ou orais apontaram que aspectos da relação 

com as imagens se misturam com aspectos pessoais e afetivos que interferem na 

apreensão de conteúdos midiáticos como também na relação dos sujeitos com as 

mídias favorecendo ou bloqueando a apropriação da linguagem midiática e guiando 

a sua leitura. Em todos os depoimentos, a relação com a imagem é ressignificada 

pelos conhecimentos adquiridos sobre a produção midiática e os laços afetivos com 

o tema são reforçados por este conhecimento a cada oportunidade de formação 

continuada. 

Essa ligação afetiva talvez explique a opção das participantes por 

desenvolver projetos de estudo das mídias mesmo quando as condições de trabalho 

lhes são adversas e, apesar das dificuldades, continuar a investir em sua formação, 

inclusive financeiramente, pagando alguém para dar aulas em seu lugar para 

poderem frequentar cursos sobre essa temática quando estes não ocorrem nos dias 

reservados à formação.66  

                                            
66 A prefeitura de Natal mantinha a época da pesquisa na carga horária dos professores um dia 
durante a semana reservado para que pudessem se dedicar ao preparo de aulas, à sua formação 
continuada ou a outras atividades pedagógicas. Nesses dias era possível que as professoras se 
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Se por um lado a ligação afetiva funciona como um impulsionador na 

busca de novos conhecimentos, ela também pode ser fonte de exploração como 

veremos mais adiante. 

 

 

4.5 Os contextos de formação para o estudo das mídias  
 

Sou professora há quase 20 anos e sempre procurei trabalhar com 
vídeos na minha sala de aula. Apesar do curso de Pedagogia não 
preparar adequadamente para a utilização desse recurso tecnológico 
[...] (Edna, depoimento escrito). 

 

A formação no campo do estudo das mídias se caracteriza como uma 

formação continuada quer seja pelas modificações constantemente introduzidas pelo 

surgimento de novas tecnologias que demandam estudos sobre suas conexões com 

o já existente e as possibilidades que lhe são agregadas ou que modificam o que já 

se conhecia sobre as mídias; quer seja porque o estudo das mídias geralmente é 

abordado na grade curricular da formação inicial apenas por uma disciplina de 60 

horas, sendo insuficiente para abranger todas as nuances mesmo de uma formação 

básica dada a complexidade dessa área. 

 
 
4.5.1 A formação em nível pós-graduação 
 

Durante a pesquisa as professoras Fabiana, Sandra e Edna 

demonstraram o desejo de ingressar num curso de pós-graduação em nível de 

mestrado, porém argumentaram que as vias de acesso estariam interditadas: 

 
Eles deviam privilegiar a gente que está na rede, ali, no dia a dia das 
crianças. Você me desculpe, eu sei que você é da universidade, mas 
a gente não tem vez. A gente que deveria ter prioridade... porque é a 
gente que faz a educação de verdade, é da gente que depende o 
sucesso da educação! Daqui a pouco vamos ficar igual a essas 
professoras que estão se aposentando... a gente quer ir mais além, 
mas como, se quando a gente vai prestar o exame já sabe que é um 

                                                                                                                                        
ausentassem da escola durante o horário de trabalho para a participação nos cursos de atualização. 
A própria secretaria mantinha através do CEMURE um calendário de oferta de cursos. 
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jogo de cartas marcadas? A gente chega na porta e não entra. 
(Fabiana e Sandra depoimento oral)67 
 
O mestrado é assim, você precisa fazer uma disciplina, conhecer os 
professores do grupo e ai tem mais chance de ser aceita, eu até 
entendo que a pessoa aceite quem conhece, então quem trabalha 
nunca vai entrar porque nunca vai poder deixar de trabalhar para ir 
nas aulas [como ouvinte], mas eu não desisto, uma hora eu tenho 
que entrar. (Fabiana depoimento oral) 
 

Os questionamentos levantados são legítimos, pois o número de vagas 

oferecido pelas universidades para o mestrado e doutorado não atende às 

necessidades de formação de professores que atuam no ensino fundamental, tendo 

em vista a demanda reprimida. Nesse sentido, as políticas de acesso e de 

organização da própria pós-graduação precisam ser revistas68.  

As políticas educacionais têm atuado na ótica da meritocracia certificada, 

ou seja, a progressão na carreira docente está atrelada a processos de regulação e 

controle através de escalas de pontuação de determinadas atividades que são 

consideradas como parâmetros para comprovação de boa qualidade de trabalho. Os 

sistemas de avaliação a que todos os níveis de ensino têm sido submetidos 

provocam essa distorção, pois são levados em consideração critérios que se 

alinham muito mais à lógica econômica de eficiência e eficácia do que às reais 

necessidades do contexto educacional brasileiro. Baseada na produção, no número 

de teses defendidas, no tempo de produção de um texto, no número de artigos 

publicados, na quantidade de orientandos por orientador, os processos de formação 

e o trânsito entre a Universidade e os demais níveis de ensino tornam-se muito 

fragmentado. 

A introdução cada vez mais intensa de sistemas de controle não é algo 

que se verifica apenas no nível local das políticas brasileiras, mas participa de um 

movimento global de precarização do trabalho docente. Pude perceber através dos 

depoimentos de professores e pesquisadores europeus com os quais tive contato 

que os processos de controle da educação através de reformas educacionais e de 

estabelecimento de escores que concorrem para a precarização do trabalho docente 

                                            
67 Neste depoimento as duas professoras completavam a fala uma da outra num contínuo de forma 
que achei melhor representá-lo como uma fala única. 
68 No momento de finalização desta pesquisa o governo federal lançou um pacote de medidas 
visando a ampliação da pós-graduação no país, porém a ênfase é dada às áreas tecnológicas, as 
áreas de ciências humanas (dentre elas a educação) não aparecem como prioritárias para o fomento 
de formação e pesquisa. 
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são uma estratégia global69. A fala do pesquisador David Buckingham (2009) 

apresenta similitudes com a realidade brasileira: 
 
Temos um currículo nacional, e [...] o teste nacional e temos um 
governo controlador e temos também um sistema educacional não 
muito feliz e, não muito raro, professores muito infelizes. Há coisas 
boas acontecendo, mas o governo é muito controlador sobre o que 
acontece particularmente através dos testes e isso e especialmente 
uma verdade na escola primaria. 

 

Lá como aqui o sistema de controle nos níveis de ensino fundamental e 

médio através dos testes nacionais colabora para o acirramento da concorrência 

entre professores e contribui para o esfacelamento do sentimento de classe e com 

isso desarticula os movimentos de reivindicações coletivas. Por outro lado há uma 

disputa entre áreas do currículo que são mais ou menos privilegiadas de acordo com 

as necessidades de fomento do capital: 

 
[...] embora as escolas queiram ensinar isso [literacia das mídias], o 
governo quer mais que as escolas ensinem coisas básicas como 
literatura... eles têm uma velha e desatualizada agenda para a 
educação, então se você quiser se especializar em mídia será muito 
difícil ter o dinheiro para custear o curso... então eu tenho certeza 
que é a mesma historia [no Brasil] [...]. (BUCKINGHAM, 2009). 

 

Esse sistema de controle privilegia determinadas áreas do conhecimento 

e provoca uma hierarquização entre elas. Isso se reflete em todos os níveis de 

ensino na distribuição das disciplinas no currículo e no espaço que cada uma ocupa 

na grade. Além disso, no próprio interior da disciplina com o tempo destinado a cada 

conteúdo também é organizado segundo a lógica da hierarquização70. Em torno 

disso se estabelece toda uma cadeia produtiva que se compõe de: materiais 

didáticos e paradidáticos, livros, jogos, cursos, revistas, empresas especializadas em 

eventos, que visam dar suporte à área e acabam por direcionar as práticas de 

organização e avaliação do ensino nas escolas. 

 
No que diz respeito ao trabalho docente propriamente dito, o 
“abandono da categoria trabalho pelas categorias da prática, prática 

                                            
69 Essa estratégia global para a educação tem sido criticada por diversos autores, dentre os que 
tratam essa temática no contexto brasileiro ver Chauí (2003), Barreto (2001), Barreto et al. (2006), 
Barreto e Leher (2008). 
70 No caso brasileiro essa hierarquização tem a ver também com a subordinação cultural (FUSARI, 
2001, SANTOS, 2008c). Essa temática será desenvolvida mais a frente. 
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reflexiva” (Freitas, 2003, p. 1.096) tem sustentado a utilização de 
expressões como “atividades” e “tarefas docentes”. É a 
materialização discursiva do esvaziamento desse trabalho, com a 
restrição do professor à escolha do material didático a ser usado nas 
aulas, durante as quais lhe cabe controlar o tempo de contato dos 
alunos com os referidos materiais, concebidos como mercadorias 
cada vez mais prontas para serem consumidas. (BARRETO, 2004, p. 
1186, destaques da autora). 

 

Isso nos leva a refletir sobre as propostas de vinculação de dotação de 

recursos orçamentários a projetos e bonificações salariais de acordo com o 

desempenho dos estudantes nos sistemas nacionais de avaliação da educação. 

Quando as relações de trabalho são tratadas ao nível do “esforço pessoal”, 

desconsiderando outros fatores como o “desengajamento administrativo”, a 

“flexibilização” dos padrões de emprego e rotinas de trabalho, a solidariedade e a 

luta por uma sociedade melhor deixam de ser prioridades (BAUMAN, 2005). Os 

níveis de competição fazem com que cada um “queira mostrar por iniciativa própria 

que é melhor do que a pessoa mais próxima, [...] de modo que valeria a pena mantê-

lo quando viesse como deveria vir, uma nova rodada de racionalização”. (BAUMAN, 

2005, p. 40). Embora no ensino público brasileiro o ingresso por concurso garanta a 

chamada “estabilidade de emprego”, as propostas de vinculação de abonos aos 

professores por “produtividade” entendida como obtenção de escores nos sistemas 

nacionais de avaliação, têm ganhado adeptos sem as devidas discussões sobre 

suas consequências práticas em relação à precarização do trabalho docente e à 

própria qualidade da educação. Nesse cenário não importam as condições de 

trabalho, os níveis de desenvolvimento, as concepções de educação, nem a real 

contribuição de determinados cursos certificados, pois o que está em jogo são as 

estatísticas e a posição do país em listas de rankings internacionais. 

As situações descritas acima servem para pensarmos sobre a exclusão a 

qual os professores do ensino fundamental estão sujeitos pela forma como o Brasil 

tem se alinhado a políticas internacionais que orientam as normas de ascensão na 

carreira docente. Um quadro que estimula as relações de poder advindas da 

hierarquização e competitividade que se concretizam a partir do referendo de quem 

possui ou não títulos e certificados. No caso de professores universitários importa 

quem publica o quê e onde. O que prevalece na verdade, são as estatísticas que 

pouco contribuem para uma integração entre os diferentes níveis de ensino e para a 

melhoria da qualidade da educação. Quando a lógica da competição se instala as 
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possibilidades de democratização da produção e de circulação do conhecimento se 

fragilizam. Assim se reproduzem relações de poder que vão caracterizando esse 

quem como pessoas que ocupam determinados cargos e posições privilegiadas que 

lhes permitem estabelecer as regras de quais o que e onde são válidos.71 

 

 

4.5.2 Quando a formação é uma jornada adicional não remunerada 
 

A formação para as professoras pesquisadas significa um acréscimo na 

jornada de trabalho. Todas as professoras exercem suas atividades em dois turnos, 

às vezes em lugares distantes um do outro para poder dar conta das despesas 

familiares, trabalham mais um turno ao chegar em casa no cuidado com a família e 

ainda enfrentam um quarto turno representado pelas atividades de formação 

continuada geralmente a distância.  
Como a escola é algo que a gente, eu, por exemplo, eu tenho os dois 
expedientes, não tenho muito tempo para fazer alguns cursos, então 
quando surgiu essa oportunidade eu disse não, agora eu vou 
aproveitar, porque é no sábado, a gente... tudo bem que passa a 
semana toda naquela coisa cansativa no sábado não é tão fácil de 
vir, mas a gente faz um esforço (Gil, depoimento oral) 

 
Eu tava lembrando da minha colega. Minha colega tem dois 
expedientes na escola né remunerado, mas ela não tem empregada, 
aí tem marido tem filho aí vem a questão do quanto se faz... e tem o 
coral, então ela tava dizendo para mim hoje Sandra eu fui dormir 
era duas e meia da manhã [...] o coral [ela] usa como terapia e 
quantas pessoas que nós conhecemos que não tem essa válvula de 
escape é assim precisa trabalhar, precisa tomar conta da casa dos 
filhos, do marido, cachorro, papagaio, né, mas precisa também se 
reciclar e ela busca... agora a que custo, a que preço. (Sandra, 
depoimento oral) 
 
Se for o tipo do meu preço, deito do lado do marido e durmo... [risos 
do grupo]... o pobre fala sozinho eu já to a léguas... eu digo meu filho 
a gente tem que marcar data pra namorar... agora horário tem que se 
agendar, porque quando eu não já deito e to dormindo... ele vai 
dormir e eu to no computador... pronto, esse período mesmo do 
curso a distância... coitado... quantas e quantas noites [o marido] foi 
dormir e eu estava fazendo as atividades no computador de uma de 
duas da manhã... o primeiro semestre foi pesadíssimo... (Fabiana 
depoimento oral) 

 
                                            
71 Essa situação foi descrita pela professora Amanda Gurgel durante uma audiência pública na cidade 
de Natal, ao falar das condições de trabalho dos professores, alcançando repercussão nacional.  
http://www.youtube.com/watch?v=yFkt0O7lceA 

http://www.youtube.com/watch?v=yFkt0O7lceA
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A formação no processo de qualificação e atualização realizada fora do 

expediente se configura como uma jornada de trabalho não paga, como uma mais 

valia72 extraída do professor para além da expropriação daquilo que ele já produz a 

mais através da exploração inerente à venda de sua força de trabalho que ocorre no 

horário de expediente. O cansaço, o desgaste das relações familiares e descarte de 

funcionários encostados são efeitos colaterais e intransparentes desse sistema. 
 
[...] o esforço de vida (de inteligência, de conhecimento, de 
afetividade, de adaptação ao “perfil” pedido) necessário à execução 
da tarefa é dilatável, amplificável transformável. Pode-se sempre 
exigir mais dessas “competências” sem que o regime de qualidade 
de vida, a saúde, sofram dano visíveis com o excesso de trabalho 
fornecido (GIL , 2009, p. 45) 

 

As políticas educacionais que regulam o trabalho docente na esfera 

pública exigem qualificação certificada, transferindo para os professores o ônus 

dessa qualificação. A responsabilização dos docentes pela continuidade de sua 

própria formação traz para a esfera individual também a responsabilização pelo 

cuidado de si. O que desresponsabiliza o sistema pela criação de medidas de 

proteção à saúde, e de atendimento às enfermidades como um direito do 

trabalhador em educação passando a ser considerado seu dever cuidar dos 

desgastes físicos e emocionais gerados pela necessidade manter o emprego e a 

sobrevivência. Dessa forma além da desresponsabilização do Estado sobre a 

sociedade há uma naturalização das condições adversas e com isso também se 

esvazia toda e qualquer ação contra elas, favorecendo a desmobilização social e 

interditando as possibilidades emancipatórias. 

 

 
4.5.3 A formação em serviço: uma zona de conflitos e disputas 
 

Os encontros com as professoras Edna, Fabiana e Sandra 

proporcionaram a oportunidade de conhecer melhor as suas condições de trabalho e 

de dedicação ao estudo das mídias em termos de formação continuada. 

                                            
72 Para Marx (2006) a mais-valia consiste na diferença entre o valor criado pela utilização da força de 
trabalho e o valor dessa força de trabalho. O valor gerado pela força de trabalho desdobra-se em 
duas componentes: uma parte corresponde ao valor da própria força de trabalho, parcela reposta 
pelo salário pago; outra parte constitui o valor excedente ou mais-valia, que vai ser apropriado sobre 
a forma de lucro. 
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Frequentemente em nossas conversas as professoras entrelaçavam em suas falas o 

desejo de avançar em sua formação com as dificuldades advindas das condições de 

trabalho, na relação com as mídias como veículo através do qual se dá esta 

formação. A fala de Fabiana exemplifica bem esse conflito entre as expectativas de 

formação continuada e as dificuldades que enfrentam para alcançá-la: 

 
Na escola os diretores não querem que o professor falte para fazer 
os cursos de capacitação, mesmo sendo promovidos pela própria 
secretaria de educação... [Por causa das jornadas de trabalho] o 
único jeito que o professor tem de caminhar um pouco mais é fazer o 
que a Secretaria [de educação] oferece. Se a gente não pode fazer, 
como é que fica? (Fabiana) 
 
A gente não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu, cada 
vez que a gente não passa [na seleção para o mestrado] são mais 
quarenta que entram na fila para concorrer. A Secretaria [de 
Educação] dispensa a gente para fazer o mestrado, mas não para 
fazer o projeto. (Fabiana e Sandra) 

 

No cotidiano escolar para realizar seus projetos de formação continuada 

as professoras enfrentam situações que são perpassadas por relações de poder, de 

conflitos e resistências.  

 
[...] e o que eu acho pior, é que não existem tantas oportunidades pra 
isso, a gente é que tem que correr atrás e se virar e dar aos outros, 
muito embora tudo se diga assim – tem que fazer, tem que ser feito, 
mas ninguém dá um auxílio... porque por exemplo existe os cursos 
né, os cursos são colocados para a formação de professores você 
acha mesmo Márcia que os professores podem largar a sua vida de 
três expedientes, suas jornadas de três expedientes pra ir ficar 
fazendo curso toda hora que quer, e curso que a gente faz e que a 
gente não recebe nada pra ta fazendo o curso, a gente investe no 
curso digamos assim, né porque não é o que a gente queria receber, 
não é o financeiro mas pelo menos o apoio da instituição, o apoio de 
dizer vá, é o seu horário de trabalho mas vamos ver o que a gente 
pode fazer... eu tiro por mim, todos os cursos que eu fui fazer de 
formação no que eu tive interesse eu queria entender o uso do power 
point em sala de aula, eu fui fazer o curso no CEMURE, não era no 
meu horário, eu tive que pagar uma professora pra ficar no meu 
horário, é mas o curso só era assim e isso com muuuito jogo de 
cintura, babando mesmo os gestores, como agora, pra estar no curso 
de vídeo é do mesmo jeito, esse ainda é pior ainda, porque ele ainda 
pergunta assim “E ta fazendo mesmo esse curso?”, você olhe eu 
pagando uma professora, tirando do meu bolso prá estar lá todas as 
segundas feiras, no meu lugar será que eu ainda (tenho que escutar) 
“está fazendo mesmo”. (Fabiana, depoimento oral) 
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As oportunidades de formação oferecidas no horário de trabalho e de 

forma gratuita são aquelas que as professoras podem aproveitar devido à sua 

múltipla jornada. Quando essas oportunidades são boicotadas pela pressão dos 

diretores, as professoras ficam sem alternativas viáveis.  

Outro dado importante mencionado por Fabiana é que cada vez mais os 

trabalhadores da educação vêm arcando com os custos que não deveriam ser seus 

como aqueles que dizem respeito às condições mínimas de realização da formação.  

A falta de estrutura e apoio acaba por prejudicar a aprendizagem, uma vez que é 

preciso lidar com diversas variáveis que exigem um alto grau de improvisação e 

persistência. É possível constatar essa situação tanto no depoimento das 

professoras que precisam pagar alguém para ficar em seu lugar enquanto participam 

dos cursos como para a professora ministrante:  

 
Precisei utilizar do meu parco salário para comprar máquinas 
fotográficas como também ilha de edição [...] eu investi em cursos e 
maquinários, minha ilha e os demais materiais custaram R$3.800,00, 
mais R$3.500,00 da filmadora, mais R$2.200,00 de máquina 
fotográfica e mais R$990,00 de outra máquina que obtive par 
ministrar os cursos de fotografia, já que a SME/NTE não me 
repassaram nenhum material. (Elizete, depoimento escrito) 

 

Eu mesma passei por essa situação ao financiar com recursos próprios 

materiais de trabalho uma vez que o projeto a que o curso estava vinculado não 

cobria determinados custos como aquisição de pen drives, e outros materiais que 

foram distribuídos às professoras.  

 
[...] como é que você pode querer algo novo se nem na própria 
instituição tem algo de novo pra nos oferecer, não tem os recursos. 
Se eu quero fazer qualquer coisa eu tenho que trazer um som de 
casa eu tenho que trazer, um dvd, eu tenho que trazer, a televisão, 
tenho que trazer tudo! Aí vamos ver e eu só levo porque? Porque eu 
tenho carro prá levar. Você acha mesmo que uma professora que 
vem lá de Parnamirim como a professora de artes, vai trazer... andar 
com uma televisão de 14 polegadas como eu boto dentro do carro, 
ela vai botar dentro do ônibus? né? Com certeza não vai, então a 
gente [...] a formação a gente procura porque a gente sabe da 
necessidade dos alunos. 

 

Esse investimento sem retorno é ocasionado pela ausência do poder 

público na geração adequada de condições de trabalho e à medida que vamos 

assumindo o provimento dessas condições para a realização de nossos projetos o 
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poder público vai sumindo, se omitindo do provimento das condições necessárias 

tanto para a formação quanto para a realização do trabalho docente em sala de 

aula.  

A tolerância ao improviso, ao insuficiente, ao parco, provisório, contribui 

para que essas condições se tornem permanentes e assim já não causam 

indignação, nem geram reivindicações, pelo contrário há uma inversão de papéis: 

aquilo que deveria ser um direito – ter boas condições de trabalho emocionais e 

materiais passa a ser um dever, ou seja, torna-se responsabilidade do professor 

investir em seu material e em sua formação e oferecer aos alunos as melhores 

condições de aprendizagem, estar sempre feliz, disposto, disponível. 

As professoras percebem de alguma maneira essa exploração quando 

criticam a forma de exclusão do sistema de acesso à pós-graduação, ou quando 

cansadas com a múltipla jornada optam por deixar esta ou aquela atividade em 

função de seus objetivos:  

 
Tive que largar um dos cursos de especialização, senão não dá, a 
gente precisa viver um pouco também. (Sandra). 
 
A partir dessa semana terei mais tempo de escrever no caderninho, 
sai de uma das escolas que trabalhava, senão dá não, as vezes a 
gente assume muita coisa, e no fim é a saúde da gente que vai 
embora. Às vezes a gente deixa família e tudo de lado, fica só se 
acabando por coisas que não valem à pena... (Júlio). 

 
É possível perceber que a afetividade tratada anteriormente é um fator de 

engajamento nos estudos sobre as mídias. Entretanto as condições de formação e 

de trabalho funcionam por um lado como fatores de engajamento através da 

necessidade de atualização certificada e por outro lado como fatores de exclusão 

por causa das outras variáveis que estão em jogo, como a exploração/precarização 

do trabalho docente. É uma partida na qual os professores na maioria das vezes 

saem perdendo. 

 

 
4.5.4 As tecnologias no contexto da formação 
 

No terreno minado da precarização do trabalho docente as tecnologias de 

informação e comunicação e informação exercem um papel ambíguo, pois ao 
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mesmo tempo em que elas fazem parte dessa política de (des)qualificação do 

trabalho docente, seu estudo e apropriação de maneira crítica tem um papel 

preponderante para o desenvolvimento de estratégias de democratização social. 

Barreto e Leher (2008) discutindo as mudanças na educação superior 

produzidas pela recontextualização do discurso do Banco Mundial no Brasil 

analisam como esse discurso se traduziu em política pública para a educação 

superior no país. Os autores apontam que o discurso do Banco Mundial apresenta 

sob denominações como: “emergência”, “acesso”, “competências”, a construção de 

um cenário favorável à produção do deslocamento do modelo universitário para o 

terciário. 

 
As TIC parecem não ser historicamente produzidas e apropriadas em 
relações sociais concretas. Além disso, "geram" todas as mudanças 
e emergências decantadas no novo paradigma. Parecem ser 
recontextualizadas apenas no/pelo mercado, sugerindo mecanismos 
objetivos como leis aplicáveis a todos. (BARRETO; LEHER, 2008, p. 
6). 
 

Nesse contexto as agências internacionais impõem pacotes tecnológicos 

de formação continuada do professor - preferencialmente na modalidade de 

educação a distância. Barreto faz uma crítica aos cursos a distância aligeirados, com 

ênfase nos materiais nos quais as tecnologias não são consideradas objetos de 

estudo, mas sim meios de realização da formação do professor. (BARRETO, 2001; 

BARRETO; LEHER, 2008) Isso restringe as possibilidades de avanço reflexivo do 

professor e de transformação de sua própria prática educativa.  

 
Há uma outra coisa que é menos nobre acerca desse tema. Tem 
havido por muito tempo, desde que eu me conheço por gente, 
tentativas de governos no sentido de encontrar substitutos baratos 
para os professores, porque o gasto com salários compõe entre 60% 
e 90% do orçamento da educação. No entanto, o argumento utilizado 
para justificar essa situação é que assim eles também podem se 
livrar de vários desses “professores preguiçosos que não sabem de 
nada”. (DALE, 2008, p. 213, destaques do autor). 

 

No Brasil, houve (e ainda há) um grande número de projetos que visavam 

à educação sem professores. Esses projetos tiveram sua expansão especialmente 

no período da ditadura militar quando a TV foi usada no projeto de unificação 

nacional e propagação da ideologia de controle social. Atualmente os projetos de 
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educação a distância, não prescindem da figura do professor, existe, porém, uma 

fragmentação da função docente criando subdivisões artificiais como entre aqueles 

que dão a aula – os professores – e os chamados tutores responsáveis pelo 

acompanhamento dos alunos. Com isso os tutores que estão exercendo também 

uma função docente (e a maioria tem uma formação docente bastante 

especializada) ficam privados dos direitos historicamente conquistados como 

categoria profissional. Todas essas questões têm feito com que os professores 

oponham resistência mesmo que de forma inconsciente a uma aproximação maior 

com as mídias na sala de aula. 

 
Outro dia passei a noite toda pesquisando na internet e preparando 
um material para a reunião, e pra quê? As professoras pegaram, 
folhearam e largaram ali, uma noite inteira de trabalho ficou jogada 
em cima da mesa. (Sandra, depoimento oral). 

 

Na opinião de Sandra a reação das professoras deveu-se à falta de 

interesse pelo novo, mas seria necessário problematizar o que significa esse novo e 

com que carga de significados ele é entendido pelas professoras, talvez seja 

necessário desconstruir alguns modelos de interpretação que reduzem essa 

problemática a uma única razão. 

Quando Sandra prepara o material que é desprezado pelas professoras, 

podemos pensar que elas rejeitam o que não podem controlar, protegendo-se da 

tecnologia como uma ameaça ao status já adquirido, aos saberes que possuem.  
 
Edna relatava o caso de uma professora que teria que se qualificar, 
mas não queria se capacitar via “esses cursinhos a distancia” 
A professora disse à Edna: “ah eu vou fazer esses cursos que faz 
assim pela internet pra quê? pra ser igualzinho a esses cursos que o 
pessoal faz aqui e não sabe de nada, tem uns que a gente sabe que 
são competentes, mas outros a gente sabe que faz só pra ter um 
diploma, pra mudar de letra, esse tipo de curso eu não faço”. – quer 
dizer, botando que os cursos da internet não valem de nada! Isso é 
uma esculhambação com a gente! (Edna, depoimento oral). 
 
Essa semana eu comecei a dar aulas no laboratório de informática, 
teve uma fulana lá que perguntou “eles aprendem alguma coisa aí 
é?”, eu disse “Claro!” Mas nem dei conversa, depois ela veio olhar a 
aula, a primeira vez eu disse, se ela queria alguma coisa ela se riu 
sem graça e foi embora, da segunda vez que ela botou o carão lá eu 
peguei e fechei a porta na cara dela, porque esse tipo de gente não 
quer ajudar não, só quer assuntar! Ficar bisbilhotando torcendo pra 
que algo dê errado! Quando a pessoa se interessa de verdade eu 
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não ligo, converso, dou as dicas, mas assim? Comigo não tem vez 
não! (Sandra, depoimento oral). 

 

Os bastidores dessa luta estão impregnados de pequenas atitudes que no 

cotidiano se traduzem em descrédito, quebras de equipamentos, indiferença. As 

reações de revolta se voltam contra o que está próximo, a professora que faz o 

curso, os aparatos tecnológicos, como forma de contestação inconsciente ao 

processo de desqualificação que na verdade é estrutural e não pessoal. Isso inibe as 

possibilidades emancipatórias, pois as reações são direcionadas de modo 

equivocado e fazem com que o corpo docente se desarticule, deixando de atuar 

como coletivo nas reivindicações por melhores condições de trabalho e de aproveitar 

as oportunidades de contato com as mídias para apropriação, aprimoramento e 

troca de experiências,  

 

 

4.5.5 A formação a distância 

 

Para os governantes a educação a distância é uma maneira de 

proporcionar a formação em massa, alcançando posições mais favoráveis nas listas 

de classificação de países viáveis economicamente.73 Para as professoras 

participantes da pesquisa, ela é vista como a saída para encontrar encaixar o desejo 

de progressão na carreira com a necessidade de sobrevivência.  

No Brasil a educação a distância tem sido feita prioritariamente com o 

concurso das TIC, numa ótica instrumental. 

 
[...] na condição de modalidade de ensino, a EaD tende a ser 
considerada na sua especificidade em relação ao ensino presencial, 
com a ênfase posta na dimensão operacional. Vale destacar que se 
trata da única modalidade que não é nomeada em função do nível de 
ensino ou da clientela a que se destina, mas ao seu modus operandi, 
assumindo a centralidade das TIC para a veiculação dos materiais de 
ensino e para o seu gerenciamento. A discussão tende a assumir 
como foco a dimensão técnica, tanto no design quanto no controle do 
processo, e a apresentar, como argumentos de legitimação, a 
superação de barreiras relacionadas a tempo-espaço com vistas à 

                                            
73 A autora Raquel Barreto tem feito uma ampla discussão a respeito das políticas educacionais nesta 
área com uma profundidade que foge ao contexto desse relatório de pesquisa, para saber mais sobre 
essa temática indico os textos dessa autora citados nas referencias desta tese. 
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“democratização” do acesso ao conhecimento. (BARRETO, 2008, p. 
926) 

 
A lógica do acesso como condição suficiente para a aprendizagem tem 

justificado a adoção de pacotes tecnológicos sem a devida discussão a respeito do 

papel da tecnologia para os diferentes contextos sociais. Isso tem sido fonte de 

diversos fracassos na implantação de programas de educação a distância, quando 

faz com que o pedagógico se submeta ao técnico. Daí que os alunos têm que se 

adaptar às plataformas, aos modelos cognitivos propostos pelo pacote e não o 

contrário. Muitos desses projetos trazem Paulo Freire como fundamentação teórica, 

no entanto, esquecem de eleger a dialogicidade como fundante das ações para além 

dos discursos. Na verdade atuam mais segundo uma concepção de extensão, ou 

seja, de doar conteúdos e não de comunicação (de ação comum). O que dificulta a 

elaboração e apropriação de saberes a respeito das mídias de uma maneira 

emancipatória. 

Se pensarmos que as plataformas de comunicação desses cursos é 

elaborada por profissionais de informática que estão preocupados mais com os 

fluxos de informação74, veremos o quanto a introdução de mídias na formação 

continuada necessita ser orientada por uma concepção de comunicação que se 

fundamente na relação entre sujeitos como aponta Freire.  

Esse tipo de situação é criticada pelas três professoras em relação aos 

cursos a distância de formação continuada dos quais participaram. Todas relataram 

a dificuldade de algumas colegas em acompanhar as atividades simples como abrir 

correio-eletrônico, ou operar programas básicos no computador.  

 
Como é que a pessoa faz um curso que precisa de informática se ela 
não sabe informática? (Edna) 
 
E se ela só tem isso [cursos informatizados], como é que ela vai 
fazer?(Fabiana) 

 

A consequência disso era a dificuldade de avançar e o abandono do 

curso. E para as pessoas que já possuíam conhecimentos básicos de informática 

                                            
74 Nesse sentido se assemelham com as primeiras teorias de comunicação elaboradas com base na 
transmissão de impulsos em redes telefônicas (MATTELART; MATTELART, 2002). Ver também 
Bento (20110 
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não conseguiam o rendimento satisfatório porque precisavam parar a toda hora para 

esperar as colegas. 

 
(Edna) o curso começou com 500 alunos e hoje tem 
(Sandra e Edna) 46... 
(Edna) ... e terminou também uns 30 e poucos aí muita gente tem 
dificuldade de utilizar os equipamentos...  
 

Segundo Bento (2011), para atender às demandas de abertura de vagas 

de capacitação oferecidas pelo poder público, vários gestores inscrevem professores 

de maneira aleatória e, por consequência, muitos desses profissionais não tem os 

conhecimentos básicos de informática necessários para o desenvolvimento das 

atividades. A autora aponta que na maioria das vezes as dificuldades são mais 

técnicas e estruturais que propriamente em relação aos conteúdos ministrados e 

recomenda que os cursos sejam regidos por uma racionalidade mais dialógica para 

que os professores possam superar suas dificuldades. Na verdade não faz sentido 

demonizar as tecnologias/mídias, mas desvelar, compreender criticamente e propor 

novas formas de relações que não sejam fundamentadas na lógica do lucro, da 

exclusão, da estatística e da competição. 
 
 
 

4.6 A experiência do 1º curso 
 

Até aqui procurei descrever aspectos comuns aos dois grupos de 

professoras participantes da pesquisa, passo agora a descrever os aspectos 

emancipatórios relacionados à experiência com as professoras do primeiro grupo, 

pois embora os dados encontrados se assemelhem nos dois grupos, foram as 

reflexões geradas nas análises deste item que levaram a realização do segundo 

curso. 

 

 

4.6.1 A perspectiva da professora ministrante 
 

Este curso foi ministrado pela professora Elizete e teve o objetivo de 

oferecer subsídios para a produção de vídeos na escola atendendo a uma demanda 



 140 

reprimida detectada na época da elaboração de sua dissertação de mestrado: “o 

audiovisual tinha público, só faltavam cursos para formar essas pessoas...” 

Para ela a primeira edição acompanhada por esta pesquisa: 

 
[...] foi especial, pois de 26 professores formados muitos começaram 
a inovar na sala de aula com produção de vídeos para seus 
conteúdos. Alguns dessas produções foram exibidos na TV nacional 
e local e incentivaram outros professores. Hoje temos mais de 300 
professores capacitados para utilizar o audiovisual na sala de aula.  
Hoje tenho ex-alunos que produzem documentários e clipes. Outros 
pesquisam sobre várias técnicas e inovam em suas produções, 
outros entram em cursos de pós-graduação na área de imagem. 
Acredito que os ganhos foram muitos, tanto para os professores, 
quanto para os alunos desses professores, para a escola e para 
mim, pois aprendi muito com o meu próprio ensinar. A cada aula eu 
aprendia e rememorava as técnicas, como também abria minha 
mente para inovações. (Elizete, depoimento escrito). 

 

Os resultados animadores fizeram com que o curso obtivesse novas 

edições e a professora também diversificou as ofertas de acordo com as solicitações 

dos alunos: 

 
[...] à medida que percebia o interesse do professor em aprender 
uma nova técnica, abria um novo curso: edição de vídeos, curso 
avançado de vídeos utilizando filmadora profissional, fotografia digital 
básica e avançada, animação em vídeos com stop motion e outras 
técnicas. (Elizete, depoimento escrito). 

 
Porém por questões internas, a professora não está oferecendo mais os 

cursos: 

 
Tenho recebido muitos pedidos de professores para retomar os 
cursos de produção de vídeo, edição de vídeo e fotografia digital, 
mas não há como, sem verba, sem sala de aula fixa, sem material 
necessário, sem que eu tenha que usar os meus, me arriscando ser 
assaltada a cada dia de aula, colocando minha vida em risco, não há 
como continuar sem ajuda da instituição que trabalho ou ao o órgão 
educacional a que pertenço. Não acredito que só eu seja 
responsável pela formação de professores em audiovisual. (Elizete, 
depoimento escrito). 

 

O depoimento de Elizete revela algumas dimensões importantes do 

estudo das mídias – a circulação do material produzido para além da sala de aula, 

pois essa audiência proporciona uma relação diferenciada das professoras com o 
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seu vídeo, tornando mais presente a dimensão do outro. No entanto essa circulação 

aconteceu após a conclusão do curso sem que houvesse a oportunidade de refletir 

conjuntamente sobre ela. Essa reflexão é feita de maneira solitária por Elizete. Seria 

interessante que essa professora pudesse contar com um tempo maior para poder 

consolidar essa importante etapa do estudo das mídias que é a avaliação conjunta 

do processo de circulação através da experimentação didática dos aprendizados dos 

cursistas em seus contextos profissionais. 

Neste ponto podemos constatar que os processos de precarização do 

trabalho também atuam nos cursos de formação continuada. Assim como as outras 

professoras participantes da pesquisa, Elizete se entusiasma com os resultados 

positivos de seu trabalho e busca aprimoramento para oferecer novos cursos, mas 

esbarra na falta de apoio. Ao denunciar as condições de trabalho, a professora 

recoloca a responsabilidade da formação de professores na instância coletiva. Sua 

recusa em continuar a trabalhar nas condições que lhes são oferecidas não significa 

desistência, mas resistência. Elizete aproveitou uma brecha com a abertura de 

espaço na Secretaria Municipal de Educação, inclusive investindo com seus próprios 

recursos. No entanto, ao não obter a contrapartida necessária a professora se 

recusa a assumir para si uma função que é do órgão público não aderindo à lógica 

da naturalização de situações que são, na verdade, produto de decisões políticas 

que espelham o pensamento de determinados setores e projetos sociais.  

Por outro lado esta professora também percebe que mesmo no curto 

período no qual ofereceu os cursos de capacitação relacionados às mídias, houve 

uma repercussão na rede pública de ensino com a disseminação de trabalhos de 

produção de fotos e vídeos desenvolvidos por professores que foram seus alunos. A 

visibilidade alcançada por esses resultados fez com que o espaço aberto por Elizete 

se tornasse terreno de disputas, dando origem às pressões descritas acima.75  

 

 

4.6.2 A perspectiva das professoras participantes 
 

Os depoimentos das professoras revelaram que o conhecimento a 

respeito de elementos técnicos adquiridos com o contato com os textos, com a 

                                            
75 O trabalho desta professora pode ser consultado através do blog http://elizetearantes.blogspot.com/ 

http://elizetearantes.blogspot.com/
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produção de vídeos, e com as aulas no curso suscitaram reflexões que modificaram 

o modo como as professoras liam os textos televisivos e a sua função que passa de 

simples registro para ser também meio de expressão: 

 
Outro fato que me fez gostar muito do curso e querer participar da 
sua 2ª fase, diz respeito a produção propriamente do vídeo, o saber 
fazer. Esse ponto é importante para que possamos produzir vídeos 
dentro da escola. Além de realizarmos vídeos que restringem as 
ações da escola poderíamos procurar realizar vídeos com nossos 
alunos. (Edna) 
 

Os enquadramentos, o encadeamento das cenas são agora passiveis de 

desconstrução: 

 
[...] já tenho a certeza de que, no momento que for utilizar um vídeo o 
farei com um novo olhar, pois já tenho esse novo olhar quando vou 
assistir um filme. Possuo hoje uma visão mais técnica e mais crítica. 
(Fabiana) 

 

Os conhecimentos adquiridos pelas professoras são vistos como auxílio 

para que possam trabalhar com seus alunos a autonomia em relação aos discursos 

construídos. E possam levá-los a refletir sobre quais são as mensagens, as 

ideologias que as elaborações técnicas estão filiadas. 

O curso envolvia também a produção de um pequeno vídeo. As 

professoras estudadas formaram uma equipe que pude acompanhar de perto. 

Houve muito entusiasmo na realização dessa tarefa, embora não tivessem ainda um 

grande conhecimento técnico. A produção do vídeo mobilizou a reflexão sobre a 

formação e como esse meio vem sendo utilizado na escola fazendo uma releitura da 

própria expectativa quanto ao seu papel na aprendizagem dos alunos: 

 
O curso nos fez ver como isso [o uso correto do vídeo] poderia 
acontecer apresentando vários aspectos referentes a análise dos 
vídeo., Mas depois do curso pude perceber que existem outros 
aspectos que nós, professores, temos que considerar para que o 
vídeo contribua de fato com a aprendizagem dos alunos. (Edna) 

 

Confirma ainda que os conhecimentos relativos à produção de vídeos 

também auxiliavam as professoras e a medida que iam se apropriando das técnicas 

de produção, iam aumentando a sua autoestima. Além disso, começavam a 

visualizar outras formas de trabalho que não as tradicionais. 



 143 

O conhecimento sobre os meios aparecia de modo disperso e disforme 

nas falas iniciais das professoras, mesmo assim apontavam a necessidade de 

modificar a prática pedagógica com as mídias na escola. Já existe a noção de que a 

educação pode atuar de modo mais efetivo a medida que esse conhecimento é 

sistematizado. Quando as professoras começam a organizar esse conhecimento, 

são capazes de se colocar mais criticamente frente às mídias e levar seus alunos a 

fazer o mesmo.  
 
A sociedade deve estar preparada para capacitar nossas crianças 
não apenas para a leitura e para a escrita, mas também no uso 
adequado de todos esses instrumentos tecnológicos de 
comunicação. (Patrícia) 

 

Demonstram que ainda estão procurando pistas a respeito de como pode 

ser esse trabalho e a participação na pesquisa parece apontar um caminho para 

isso: 

 
A experiência de estar relatando por escrito os sentimentos que as 
mídias audiovisuais nos impulsionam foi bastante significativa para 
mim por perceber o quanto é difícil expressar o que sentimos por 
escrito, mas é importante e muitas vezes é preciso para nos levar a 
uma reflexão. (Fabiana) 
 
Hoje eu estava escrevendo e percebi o quanto as mídias estão 
presentes em minha vida. (Júlio) 

 

Os momentos das conversas informais também auxiliavam a expressarem 

de elaboração do vivido e a perceberem a função de diversos fatores implicados, o 

papel da educação, a perspectiva emancipatória, o papel da família: 

 
O trabalho com as mídias não é só técnico tem que ter a reflexão 
também, isso que é o nosso diferencial, o diferencial da educação, a 
gente traz a reflexão. (Sandra) 
 
Eu acho que essas professoras agem assim porque ainda não estão 
emancipadas, elas precisam chegar lá ainda. (Fabiana) 
 
Eu acho que tem que trazer a família para essa discussão, a família 
também tem um papel importante nisso. (Edna) 
 
[...] 
 

Tive oportunidade também de presenciar trocas de informações sobre as 

técnicas, os modos de fazer, havia uma circulação entre elas sobre suas 
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descobertas, os truques para acessar determinados programas, resolver algum 

problema de compatibilidade ou de comandos. Creio que elas gostariam que eu as 

auxiliasse nas formas de utilização ou mesmo na legitimação dos usos já em curso: 

 
Conversa sobre o vídeo que Sandra gravou e nos apresentou no 
último encontro. Sandra gravou sua aula sobre sexualidade para 
apresentar dentro do curso de especialização em educação sexual 
que estava fazendo:  
 
Como foi você expor o vídeo com imagens que não foi você que fez? 
(Fabiana) 
 
É você tem razão eu não gravei, mas eu editei, nisso o curso foi 
muito importante porque eu consegui mostrar o que eu queria 
mesmo não tendo feito as imagens. (Sandra) 
 
É um trabalho em equipe, não dá para fazer tudo sozinha. (Sabrina) 
 
Como você se sentiu quando o vídeo foi visto pelas pessoas? 
(Márcia) 
 
Foram dois momentos, um quando eu apresentei para as pessoas e 
pude discutir com elas, e outro quando a professora levou o vídeo 
para outra turma, e veio uma professora me perguntar sobre o vídeo. 
Teve uma repercussão uma coisa que já não era mais do meu 
controle. (Sandra) 

 
Várias coisas poderiam ser exploradas nos trechos de fala acima, como 

trazer a questão da intencionalidade na produção midiática, das transformações que 

a edição proporciona, a produção coletiva... mas como tempo exíguo e o 

espaçamento entre os encontros não favoreceu o aprofundamento dessas questões.  

 

 

4.6.3 A perspectiva emancipatória 
 

Ao iniciar a pesquisa estava preocupada em evidenciar possibilidades 

emancipatórias originárias das experiências com o estudo das mídias. O decorrer do 

processo de investigação me mostrou que esses momentos não eram isolados, mas 

diluídos em outras vivências emancipatórias originadas na própria história pessoal 

das professoras.  
A adoção de uma perspectiva emancipatória, no entanto, requer uma 

reflexão sobre do que é preciso se emancipar, e em que direção. A emancipação 

ocorre tanto no âmbito individual quanto no coletivo na relação do sujeito consigo 
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mesmo e com o outro, apresentando uma dimensão vertical representada pelo 

entendimento de si, do seu entorno, de onde veio e para onde quer ir, e horizontal 

na compreensão da relação com o outro, com o meio, com o social. Por isso o 

debruçar sobre os modos de articulação entre interesses de manutenção da 

organização social vigente baseada no lucro, na desigualdade e na exclusão social é 

importante para entender as necessidades emancipatórias e as possibilidades de 

realização dessa emancipação. 

Os interesses e a visão de mundo de nós que nos lançamos à pesquisa 

sempre estão presentes e implicados em nossas descobertas porque a nossa visão 

e audição são seletivas. Por isso, ao debruçar-me sobre a fala das professoras 

participantes foi importante, ouvir diversas vezes um trecho, reler depoimentos 

escritos e então selecionar os temas de análise. 

Das falas também surgem um outro inquietante que desafia as certezas e 

propõe outras verdades. Da interação ou do combate entre as luzes e sombras 

projetadas por essas duas instâncias é que uma tese é gerada. 

No caso das falas das professoras, elas aconteceram em momentos 

distintos e envolvimentos pessoais diferentes, em situações nas quais as 

intencionalidades foram diferenciadas. Mesmo assim e talvez até por conta disso 

mesmo, houve uma complementaridade de informações, reforços e ampliações uma 

vez que o segundo momento da pesquisa fora orientado pelas reflexões sobre o 

primeiro e alimentada pelas novidades emergentes. Algumas temáticas como a 

precarização do trabalho, o entusiasmo com a profissão, a incorporação da 

avaliação como componente tanto de precarização quanto de oportunidade de 

avanço, apareceram nos dois grupos.   

Nas conversas com as professoras o trabalho esteve sempre presente 

não apenas como cenário onde se desenrolavam as práticas com as mídias, mas 

como narrador, ou seja, como elemento ativo que muda os rumos, intervém na 

história. O trabalho veio também muito misturado à questão da formação em serviço. 

Como item de progressão na carreira, a formação se apresenta com o duplo sentido: 

de estímulo e de controle, e é nas brechas, nos espaços entre um e outro que as 

possibilidades emancipatórias se manifestam.  

Nesse sentido, a reflexão a respeito das vinculações da formação com 

mecanismos de manutenção do modelo hegemônico de sociedade, ajudou a 

perceber, por exemplo, o discurso a que muitos educadores têm aderido de boa fé, 
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de que “o papel do professor não é mais o de transmitir informações, mas de auxiliar 

na escolha correta ou no seu gerenciamento”. Nem o papel do professor é 
transmitir informações nem a informação pode ser tratada como fim último da 
educação, mas para a superação desse tipo de pensamento é preciso um 

distanciamento crítico para a recontextualização do papel das mídias na sociedade e 

por consequência na educação. Um processo de reflexão interditado pelas inúmeras 

atividades que as professoras exercem, mas que emerge nos espaços 

proporcionados de escuta de suas reflexões. 

As professoras demonstraram qualidades pessoais e conhecimentos 

adquiridos articulados em direção a uma prática emancipatória. Como o 

compromisso com o outro: 
 
O trabalho é muito, mas tem uma turma boa lá. (Júlio) 
 
A gente fala assim, mas isso [crianças e jovens violentos] não é a 
maioria não, tem muita gente ali que quer estudar, é por causa deles 
que vale a pena. (Sandra) 
 
As crianças merecem que a gente esteja bem para dar aula para 
eles, não é porque são alunos pobres que a gente vai fazer as coisas 
de qualquer jeito. (Fabiana) 
 
Eu quis me capacitar para fazer um projeto, porque não pode 
aqueles meninos todos ali e o laboratório parado, sem aula!!! (Edna) 

 

Esse compromisso manifesta a existência de um projeto social nem 

sempre consciente, onde a educação dos “os meninos”76 é orientada por valores 

éticos como diminuição das desigualdades, justiça social, senso de família, cuidado 

com o outro ... esses valores são importantes na condução do estudo das mídias 

como aponta Fusari: 

 
 [...] mas, o fundamental para apresentarmos critérios nessas 
escolhas e transformações [nas vivências de mundo social e de 
comunicação cultural que expressa esse mundo] consiste em 
justamente não perdermos de vista o rumo democrático para o qual 
queremos encaminhar nossas vidas mais solidárias com os outros no 
país em que vivemos. (FUSARI, 1994, p. 21) 

 

Os depoimentos trouxeram algumas questões importantes para pensar 

sobre as condições que limitam, desviam, esvaziam o estudo das mídias e por outro 
                                            
76 No nordeste brasileiro a expressão “os meninos” se refere às crianças de um modo geral sem 
distinção de sexo. 
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lado as condições que ajudam, redirecionam, ressignificam rumo a uma concepção 

mais emancipatória. Nesse sentido a procura de uma formação continuada é uma 

forma de legitimação do trabalho com as mídias. 

As consequências são ambíguas, por um lado, frequentam cursos de 

capacitação fundamentados em conhecimentos importantes, mas os avanços são 

muito vagarosos, pois as condições de oferta tornam o processo de aquisição 

bastante acidentado e diluído. E por consequência sua justificativa para o trabalho 

com as mídias na escola acaba por retornar ao discurso do senso comum da cultura 

escolar, contribuindo ainda mais para que os avanços se processem de maneira 

mais lenta. 

 

 

4.7 A experiência europeia 
 

O panorama europeu se mostrou mais estruturado com diretivas explicitas 

da União Europeia para essa área e uma discussão mais articulada sobre a questão 

da educação para as mídias e com ações conjuntas com financiamento público. Os 

documentos produzidos sobre essa temática no âmbito da União Europeia estão 

subsidiados por intensas discussões e pesquisas77 realizadas por equipes de 

pesquisadores de diversos países o que lhes confere uma característica bastante 

dinâmica e plural uma vez que se refere a diferentes contextos. 

A França apresenta uma experiência com as mídias que remete à 

herança frenetiana de produção de jornais escolares. Tive oportunidade de visitar o 

CLEMI, uma entidade oficial, ligada ao Ministério da Educação francês cujo objetivo 

é promover, a formação para o uso dos meios de comunicação na educação. Com 

isso o centro intenta também desenvolver uma melhor compreensão acerca dos 

meios numa perspectiva crítica. Uma das iniciativas mais conhecidas deste centro é 

a Semana da Imprensa e da Mídia na Escola.  A Semana existe há 20 anos e se 

caracteriza por agregar em todo o país professores de diversos níveis de ensino que 

realizam atividades que auxiliam os alunos desde a educação infantil a entender o 

sistema de produção das mídias visando o desenvolvimento da leitura crítica e o 

                                            
77 Geralmente são encomendadas e financiadas pela União Europeia, e se somam a outras 
realizadas no interior das universidades e também financiadas por Fundações Nacionais de fomento 
a pesquisa. 
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gosto para as notícias contribuindo para formar sua identidade como cidadãos. A 

Semana promove uma interessante integração entre escolas e empresas de 

comunicação. Claro que há objetivos mercadológicos por parte das empresas, mas 

há também uma oportunidade de debate direto entre empresas e estudantes que 

para além de conhecer os meios de produção, tem oportunidade de debater sobre 

essa produção de maneira não hierarquizada.  

Em Portugal, o cinema é a mídia em destaque. Tive oportunidade de 

conhecer o Programa JCE/Juventude-Cinema-Escola criado em 1997, pela Direcção 

Regional de Educação do Algarve. Destina-se a promover o contato das crianças e 

jovens com o cinema. O cinema é ensinado a partir de vários conteúdos (história, 

profissões, linguagem e técnicas a estética cinematográfica e a produção) ensinados 

a partir de filmes, que os alunos assistem em salas de cinema. 

Os alunos são estimulados a compreender o cinema como um veículo 

importante para a circulação de informações e ideais. Neste sentido, o projeto visa 

formar crianças e jovens para assistirem os filmes, de forma crítica e consciente 

mostrando-lhes a importância da contextualização78.  

O projeto realiza também ao final do período uma gincana em que as 

escolas respondem sobre cinema, há uma participação bastante entusiasmada de 

toda a comunidade escolar neste evento. 

Já na Inglaterra visitei o BFI – British Film Institute e um Laboratório de 

investigação acadêmica sobre mídias ligado ao London Institute. O laboratório 

promove cursos de atualização além de um mestrado modular.  

Fundado no início dos anos 1930, o BFI apresenta uma série de 

atividades e serviços que visam promover a compreensão e apreciação do cinema e 

da televisão do patrimônio e da cultura.  

Dentre os serviços prestados o BFI possui uma Biblioteca com inúmeros 

títulos além das publicações próprias sobre cinema e televisão, incluindo teoria, 

crítica e história. O instituto produz também diversos materiais didáticos sobre 

literacia das mídias para diversas faixas etárias. Oferece cursos tanto para 

professores quanto para a comunidade. Além da biblioteca, há toda uma estrutura 

                                            
78 Na época da pesquisa um colega da Universidade do Algarve estava desenvolvendo um material 
didático para embasar e sistematizar esse trabalho. Este trabalho foi objeto de sua pesquisa de 
mestrado concluída em 2011 e pode ser consultado através dos links 
http://www.spedromar.net/disciplinas/cinema/cinema-programa.pdf e  
http://www.cinemano3ciclo.blogspot.com/ 

http://www.spedromar.net/disciplinas/cinema/cinema-programa.pdf
http://www.cinemano3ciclo.blogspot.com/
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de midiateca, salas equipadas, que atendem inclusive a um convênio que garante a 

circulação de professores e estudantes proporcionando a troca de informações.79 

Inicialmente, ao tomar conhecimento das Resoluções da Comissão 

Européia sobre a literacia das mídias, me pareceu haver um trânsito intenso entre a 

produção acadêmica e a sua repercussão política. No entanto, com as entrevistas 

formais e informais pude perceber que não havia um grande entusiasmo nessa 

direção por parte dos pesquisadores.  

 
Nós estamos reclamando há muito tempo, essas crianças de 7-8 
anos estão assistindo TV por 20 horas por semana e também estão 
aumento o uso de jogos de computador e etc..etc..e sabe eles 
deveriam estar estudando essas coisas…mas continua um problema. 
(BUCKINGHAM, 2009). 

 

Vários motivos concorriam para isso como a falta de um consenso nas 

discussões a respeito do conceito de literacia dos media e as diferentes realidades 

educacionais, por se tratar de uma política supranacional, a assimilação dessas 

recomendações às realidades nacionais se mostrava cheia de hibridismos 

provocando algumas distorções internas.  

A tradição de pesquisas nessa área, porém, tiveram seu efeito, pois as 

recomendações para a adoção da educação para a mídia têm favorecido a 

realização de pesquisas em colaboração com os países membros, dinamizando a 

troca de experiências. 

Em relação à formação inicial, assim como no Brasil pude encontrar mais 

ações e pesquisas direcionadas às crianças ou aos profissionais em serviço, que 

propriamente aos professores em formação inicial.  

Por outro lado os projetos de formação em serviço parecem ser mais bem 

estruturados, com uma continuidade maior (é possível acompanhar sujeitos por um 

longo período). Existe um volume considerável de publicações disponíveis e 

instituições públicas voltadas para a pesquisa e incentivo de boas práticas nessa 

área. Não obstante, pesquisadores entrevistados confidenciaram que em seus 

contextos a literacia dos media ainda não está incorporada adequadamente às 

práticas sociais escolares cotidianas, como relata Mark Reid (2009)80 

                                            
79 A experiência inglesa será mais explorada na sequência da pesquisa 
80 Coordenador da área de materiais pedagógicos do British Film Institute (UK), tradução livre de 
trecho da entrevista concedida para esta pesquisa. 
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[...] eu penso que tem uma diferença em entender como uma 
linguagem trabalha e ser capaz de usar um equipamento, eu penso 
que muitas pessoas são capazes de ligar um equipamento, um 
computador. Apertar um botão, mas nem todos entendem todos os 
jeitos de posicionar a câmera e quantos modos há de contar uma 
história e eles entendem algumas tecnologias e outras não. Eu vejo 
muitos filmes de crianças e pouquíssimas prestam atenção ao som, 
elas estão mais preocupadas com visor e a lente, elas raramente 
seguram a câmera sem balançar e raramente pensam em como 
editar um filme juntos. Então a atenção sempre está focada na 
câmera e o som e a edição são ignorados e negligenciados. 

 

Apesar de professores e alunos terem acesso às tecnologias, esse é 

apenas um dos requisitos, e nem todos têm clareza de perceber isso. Segundo o 

professor David Buckingham saber formar frases ou pequenos textos midiáticos e 

circulá-los no YouTube não garante que as pessoas saibam utilizar esses 

conhecimentos de maneira crítica, solidária, cidadã. Saber ler e escrever mídia, 

significa ser capaz de compreender e participar da História pessoal e coletiva e isso 

é um processo social que extrapola o ambiente escolar, mas no qual a escola tem 

um importante papel. 

 
[...] você sabe, tem um novo tipo de democracia acontecendo na 
mídia e reconheço [...], mas ao mesmo tempo precisamos ter 
cuidado e precisamos ser críticos. Então YouTube, por exemplo, se 
você olhar o YouTube, um número muito pequeno de pessoas que 
vão lá e colocam conteúdo. A maioria das pessoas são apenas 
consumidores, a maioria do conteúdo do YouTube é mídia pirateada 
[...] não há uma nova mídia que as pessoas façam elas mesmas [...] 
e também quem é dono do YouTube? E você tem o Google e 
continua tendo essa economia política em mídia onde grandes 
empresas estão usando essas mídias com muita freqüência como 
uma poderosa mídia de anúncios. YouTube, Myspace, Facebook são 
mídias fantásticas de anúncios. Então em um nível você olha para 
isso e diz isso é muito bom, há oportunidades lá e também crianças e 
estudantes podem colocar seus trabalhos no YouTube, mas 
continuamos precisando fazer as perguntas críticas sobre isso. [...] 
você sabe, o Brasil e também a Grã Bretanha têm uma sociedade 
desigual [...] e a idéia de que só porque as pessoas vão no YouTube 
nós teremos democracia, nós teremos igualdade.. quero dizer, isso é 
uma boa fantasia.. é uma fantasia prazerosa, mas continua sendo 
uma fantasia. (BUCKINGHAM, 2009)81 
 

A aproximação com a realidade europeia proporcionou um ajustamento 

de percepção. Isso porque pude entender o quanto suas produções acadêmicas 
                                            
81 Tradução livre de trecho da entrevista do professor David Bukingham para esta pesquisa. 
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resultam de uma dinâmica histórica, das vivências e escolhas coletivas dos povos. 

Andar pelas calçadas, observar a geografia, a arquitetura, as marcas de todas as 

épocas presentes quase que se confundindo com os transeuntes em cada canto, 

sentir o cheiro do ar, as variações luminosas, a mistura das gramáticas e 

fisionomias, tudo isso fez com que descobrisse o óbvio: os europeus falam de si, da 

sua vida, da sua realidade, estão em permanente auto-reflexão.  

Assim também nós precisamos dos nossos próprios espelhos para refletir 

(sobre) a nossa realidade. Isso não significa uma recusa ao conhecimento 

produzido. Os vários atores e cenários com os quais tive contato mostraram pontos 

de similitude, por exemplo, em relação ao movimento de desvalorização de 

professores, às dificuldades dos professores com as mídias, à necessidade de 

desenvolvimento de formas pedagógicas de abordagem das mídias na educação, as 

dificuldades de intervenção em contextos de educação básica principalmente nas 

séries iniciais. Também fui incentivada a prestar atenção nos mecanismos de 

controle e de manutenção do modelo social através das políticas de incentivo à 

literacia dos media.  

Podia perceber todas essas questões no contexto brasileiro, mas ao me 

deparar com o cenário europeu, percebi que essas questões eram tratadas e vividas 

pelos professores de forma diferenciada por conta de situações históricas, embora 

os acontecimentos estivessem atravessados por uma lógica social capitalista que 

organiza não somente a vida política, mas penetra em outros campos como as 

formas de organização do lazer e as questões identidade por exemplo.  

Precisei voltar-me para o meu próprio país/região/lugar e encontrar as 

raízes de nossa história do estudo das mídias, como elas se presentificavam nas 

práticas e falas das professoras e de que maneira a partir dessas leituras poderia do 

meu lugar, re-conhecer as contribuições de outros lugares e experiências. 

Conhecer experiências internacionais ajudou a perceber que as políticas 

educacionais auxiliam o desenvolvimento de experiências bem sucedidas de 

educação para as mídias em perspectiva emancipatória, porém essa política é fruto 

também da atividade de entidades da sociedade civil e da organização de 

pesquisadores, de resultados de projetos interinstitucionais que fundamentam essas 

políticas. O volume de pesquisas e o reconhecimento internacional validam e 

viabilizam reivindicações verbas e favorecem avanços em práticas emancipatórias. 
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O contato com diversas metodologias juntamente com a reflexão a 

respeito da realidade brasileira levou a perceber que o caminho para a consolidação 

de uma perspectiva emancipatória em relação às mídias é trabalhar para 

alargamento das brechas existentes introduzindo aspectos relativos à literacia das 

mídias. No entanto, não basta somente alagar os espaços existentes, mas é preciso 

também criar outros espaços de fundamentação, circulação e troca de experiências. 

 

 

4.8 O retorno: a experiência com a segunda turma 
 

Dentre as experiências que tive acesso, a britânica chamou a atenção, 

pois desde os anos 60 o governo vem empreendendo iniciativas voltadas para a 

educação para as mídias (SIQUEIRA, 2007). Visitei o British Film Institute - BFI no 

Reino Unido, órgão do governo que vem desenvolvendo ações de formação de 

professores nesse período.  

O órgão conta com equipes multidisciplinares que desenvolvem materiais 

de apoio ao trabalho com mídias na escola, e obtive um exemplar de um de seus 

materiais o guia Look Again (BFI/DfES, 2004) destinado a professores que ensinam 

crianças de 3 a 11 anos.  

O que me chamou a atenção neste material foi o fato dele ser elaborado 

com base em pesquisas e práticas já existentes nessa área, o guia apresenta 8 

técnicas que visam permitir às crianças uma reflexão sistemática sobre o seu próprio 

processo de leitura e analisar a sua atividade enquanto leitores e escritores. 

Cada técnica é apresentada em forma de colunas82. A primeira coluna 

descreve a atividade e a segunda traz as perguntas que ajudam a planejar a 

atividade e orientar a discussão em classe. O objetivo de aprendizado está listado 

na terceira coluna.  

Essa organização favorece a uma percepção melhor da relação entre as 

atividades e os objetivos, além de sugerir formas de abordagens das temáticas junto 

aos estudantes. Apresento a seguir o trecho dedicado ao Som.  

 
 

                                            
82 A apostila é toda organizada no sentido horizontal de forma a proporcionar ao leitor uma 
visualidade que facilite a compreensão da atividade como um todo. 
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Quadro 5 – Exemplo de abordagem o elemento som no guia Look Again 
 

Técnica Questões para o debate Objetivos do Aprendizado 
 
Cubra a tela da câmera e 
peça aos alunos ouvirem 
cuidadosamente a trilha 
sonora do filme e descrever 
exatamente o que eles 
ouvem. 
 
Alunos devem então tentar 
acertar o conteúdo e o estilo 
da sequência das imagens 
 
Finalmente mostre a 
sequência completa e 
convide para discutir como 
som e imagem afetam um ao 
outro. 
 
 
Teste alguns ou todos os 
seguintes tópicos: 
 
-Músicas diferentes 
-Diferentes efeitos de som 
-Uma voz diferente lendo a 
mesma palavra 
-Ou eliminar alguns desses 
elementos 
-Discuta como isso pode 
mudar a forma que essas 
imagens podem ser 
interpretadas. 
 

Sobre a música: 
-Como você descreveria a música? 
-Como a música contribui para 
significado da sequência, como a 
sequência poderia ser afetada se a 
música fosse diferente ou não 
existisse? 
 
Sobre efeitos de som; 
-O que exatamente você pode 
ouvir e o quê isso representa? 
-Os efeitos de som representam 
uma ação ou ele contribui para o 
drama da sequência? 
 
Sobre as palavras:  
-O que você pode dizer sobre as 
falas pelo seu tom de voz, e o quê 
eles dizem? 
- Como a entonação, sotaque e 
volume contribuem para a sua 
impressão sobre quem fala? 
 
Sobre o silêncio: 
-Por que você acha que a 
sequência é silenciosa nesse 
ponto? 
-O quê poderia estar acontecendo? 
- Como o silêncio pode criar uma 
atmosfera de drama, tensão? 
 
Sobre a visão final: 
-Que diferença faria se a música e 
o som estivessem faltando? 
-Como som e imagem se 
combinam para criar efeitos 
específicos? 
-O som e a música mudam o 
volume (aumenta/diminui, o que 
essas mudanças significam)? 

 
Os alunos devem aprender que; 

- A trilha sonora da imagem em 
movimento pode ter quatro 
elementos. Música, efeitos de 
som, voz e silêncio. Esses 
todos contribuem para um 
objetivo. 

-Efeitos de som são de dois 
tipos - Atmosfera (ex. som 
contínuo) e efeito spot (ex. som 
curto) 

-Som, particularmente a música, 
pode dar o tom para um texto e 
estabelecer uma identidade 
genérica (ex. Comédia, thriller) 

-Som pode muitas vezes 
“realçar” o significado de uma 
sequência mais que uma 
sequência de imagens. 

- Som pode afetar não somente 
o modo que o espectador 
interpreta a imagem, mas 
também o que ele pensa que 
pode ver. 

- Som fora da tela ajuda a criar 
uma impressão de espaço 
tridimensional. 

- Silêncio pode também um 
efeito poderoso na 
interpretação de uma 
sequência. 
 

Fonte: Look Again (BFI/DfES, 2004). Organizado pela autora. 

 

A atividade sugerida na primeira coluna é mais ou menos comum em 

nossas escolas, no entanto as perguntas na segunda coluna são interessantes, pois 

induzem os alunos a relacionarem o som com os sentidos atribuídos ao material 

exibido, por exemplo: Como a música contribui para significado da sequência, como 

a sequência poderia ser afetada se a música fosse diferente ou não existisse? Ou 

ainda: Os efeitos de som representam uma ação ou ele contribui para o drama da 

sequência? 
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Ao interrogar sobre a entonação, o sotaque, o volume, o silêncio, 

direciona as crianças a pensar as palavras proferidas não somente em termos de 

conteúdo, mas também em relação às emoções que provocam pela maneira como 

são ditas e como esse conjunto de coisas participam da construção de sentido do 

texto como um todo. As respostas podem ser problematizadas de modo a levar o 

aluno a perceber as impressões sobre quem fala, a quem fala e com que sentidos. 

A criança é levada a identificar os diversos tipos de sons e as diferentes 

funções que podem desempenhar na narrativa com frases do tipo: Como você 

descreveria a música? O que exatamente você pode ouvir e o quê isso representa? 

Além disso, as crianças são incentivadas a se posicionar frente àquele 

elemento: Por que você acha que a sequência é silenciosa nesse ponto? O som e a 

música mudam o volume (aumenta/diminui), o que essas mudanças significam?... e 

a pensar em outras alternativas: Que diferença faria se a música e o som estivessem 

faltando? 

Todas essas questões levam as crianças a perceber a participação de um 

elemento dentro do texto midiático, mas também que o texto midiático é construído 

segundo determinadas intencionalidades, como podemos observar através de um 

exame dos objetivos do aprendizado: A trilha sonora da imagem em movimento 

pode ter quatro elementos. Música, efeitos de som, voz e silêncio. Esses todos 

contribuem para um objetivo. Perceber que o Som pode afetar não somente o modo 

que o espectador interpreta a imagem, mas também o que ele pensa que pode ver.  

O Guia segue o mesmo processo com outros elementos como podemos 

ver em alguns extratos:  

a) Imagem, (técnica 1); Onde você pensa que a câmera está - Quantas 

câmeras estão sendo usadas? Por que as câmeras estão nessa posição? Que 

diferença faria se elas estivessem em outra posição? 

b) Roteiro, edição (técnica 3) - A câmera nos mostra algo novo sempre 

que toda vez que a filmagem muda? Por que os a filmagem muda nesse ponto? 

Qual nova informação essa mudança traz? 

Esse tipo de questionamento ajuda a perceber os elementos da 

linguagem audiovisual de forma mais consciente, pois em geral são captados 

apenas pela emoção e por isso as intencionalidades não ficam tão evidentes nem as 

suas filiações ideológicas. Nessa direção, o guia vai abordar em outros itens 

referências mais refinadas como:  
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c) Produção (técnica 4), Quais os papéis que envolvem a produção do 

filme (o quê a ordem dos papéis nos créditos dizem sobre a importância e o status 

dos envolvidos)? 

d) Audiências e consumo (técnica 5) - Quem você pensa que vai assistir 

isso (existe alguma evidência de algum publico alvo)? Que tipos de produtos estão 

sendo oferecidos? (ex. presentes relacionados ao filme/programa) Os produtos 

promocionais são dirigidos para garotos e garotas (como você sabe, há alguma 

evidência que são para garotos é para garotas)? 

e) Gênero (técnica 6), a) Como você saberia o que vai acontecer depois 

se você não viu uma prévia antes? Por que nós gostamos de assistir filmes e 

programas quando nós sabemos o que vai acontecer (Quão confortante é o senso 

de familiaridade que faz parte do prazer de assistir um gênero de texto)? 

f) Transposição de linguagens (técnica 7) - O que você pode dizer ou 

mostrar em imagem de movimento que você não pode mostrar na impressão? 

h) Simulação de produção (técnica 8) - Por que você decidiu ter esse 

público como alvo? Quais fatores você teve que pensar quando esteve planejando 

seu produto? 

O guia segue trazendo após o capítulo de apresentação das técnicas, 

algumas explicações de como as atividades propostas podem se relacionar com 

outras áreas do currículo de maneira solidária. Na sequência apresenta exemplos 

comentados de atividades elaboradas por outros professores. Embora haja críticas 

em relação a alguns conceitos que esse material apresenta (BUCKINGHAM, 2005), 

sua estrutura e forma de organização apresentam algumas contribuições para o 

trabalho de leitura das mídias na escola. 

As crianças, mesmo as menores já sabem alguma coisa sobre as regras e 

códigos que regem a mídia antes de entrar na escola. O que o guia propõe é que os 

professores possam auxiliar as crianças a ampliar esse repertório, nomeando-o, 

qualificando-o, relacionando a outros referenciais. As atividades propostas são 

apresentadas de modo a que o professor consiga relacionar o como fazer ao porque 

fazer.  

Nesse sentido o material se mostrava como uma importante referência 

para o desenvolvimento do estudo com as professoras, pois trazia direcionamentos 

para atividades de estudo das mídias. Por isso com base nesse material e em sua 

filosofia procurei adaptar algumas de suas sugestões à nossa realidade, pois para 
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mim era necessário investir numa cultura de estudos das mídias que ainda está 

embrionária em nosso país. 

Em consonância com o objetivo de proporcionar às professoras 

participantes da pesquisa um aporte teórico-metodológico para o aprofundamento do 

trabalho com as mídias na escola ofereci um curso para a rede pública de ensino de 

Natal e região. O curso partiu de um levantamento das experiências anteriores das 

professoras participantes com o estudo das mídias.  

Dessa forma a utilização do guia foi matizada pela leitura de autores 

como: Paulo Freire, Arnon Andrade, David Buckinghan, Heloísa Penteado, e 

Mariazinha Fusari entre outros, além das contribuições das entrevistas, para o 

desenvolvimento de atividades educacionais com mídias na escola voltadas para os 

anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. 

Assim apresentamos também elementos da linguagem técnica como: 

imagens (planos, ângulos, movimentos), sons (volume intensidade, estilo), e noções 

básicas de roteiro e indicações de edição de vídeo. Cada uma dessas temáticas foi 

experienciada pelas professoras através de aulas teóricas e de exercícios práticos. 

A partir dessas experiências discutíamos os fundamentos e as possibilidades de 

abordagens com as crianças. Durante a semana as professoras experimentavam as 

atividades com seus alunos e posteriormente traziam os resultados de suas 

intervenções que eram debatidos pelo grupo. Nesse momento as professoras 

conversavam sobre suas dúvidas e refinavam sua compreensão a respeito das 

temáticas tratadas. 

Outra ferramenta importante utilizada nesse processo foi o blog do curso 

que serviu tanto de memória das atividades desenvolvidas, como de registro das 

impressões e reflexões das alunas após os exercícios. A ideia era a de que ele se 

constituísse num guia para consulta das professoras, além de canal privilegiado das 

participantes entre si e conosco, mas acabou funcionando também para dar vazão 

ao desejo das professoras em lidarem com o computador. 

Todas as aulas foram registradas em vídeo e em cada gravação as 

alunas eram convidadas a manusear a câmera para irem se familiarizando com a 

câmera e testando os elementos de imagem que aprenderam. 

Ao final do curso as alunas realizaram a gravação em vídeo dos roteiros 

elaborados pelos grupos. Ao final as professoras avaliaram seu processo de 

apropriação das temáticas, a metodologia de trabalho e as atividades desenvolvidas. 
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Essa experiência foi muito rica por isso vou detalhá-la um pouco mais no 

próximo capítulo. 

 

 

 

    
 

 

 



Apresentação ao Quinto Capítulo 
 

 
Quando as interrogações se encontram no contexto da 
pesquisa 
 

A educação tem sentido porque 
 homens e mulheres aprendem 

 que é aprendendo que 
 se fazem e se refazem 

 porque mulheres e homens 
 se puderam assumir 

 como seres capazes de saber, 
 de saber que sabem, 

de saber o que ainda não sabem  
Paulo Freire 

 

 

Durante a pesquisa sempre tive claro que, ao entrar no campo como 

pesquisadora de um programa de pós-graduação, estava também representando o 

saber instituído (tanto na relação com as participantes quanto nas relações 

institucionais). Na relação com as professoras isso se refletia em termos de 

motivação para a participação justamente como uma oportunidade de terem seu 

trabalho, suas individualidades, e suas vozes reconhecidas pela academia. Havia 

uma solicitude e uma atitude pedagógica em me explicar a sua realidade, terreno 

que eu reconhecidamente desconhecia. E, diante das minhas expressões de 

admiração e espanto eram elas as apaziguadoras, acolhedoras de minha 

curiosidade. 

Havia ocasiões, porém, em que seus olhares, gestos e palavras como 

que procuravam uma confirmação, uma chancela de aprovação, de saber instituído 

refletido na minha condição de representante da universidade. Nos momentos em 

que pude identificar essas necessidades, procurei ter uma atitude de acolhimento, 

de escuta, de valorização. Embora eu nada mais fosse do que uma professora em 

busca de respostas tanto quanto elas. 

Uma dessas ocasiões aconteceu quando Fabiana narrava uma 

experiência de exibição de filmes natalinos para as crianças no final do ano. Em sua 

fala o tema mídias apareceu de modo genérico; usando os termos recursos didáticos 
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e ferramenta pedagógica. Fabiana referia-se à forma como os empregara na 

atividade e ao seu papel na sua prática pedagógica. Isso acontecera várias vezes 

antes com outras pessoas inclusive na minha própria fala, no entanto, naquele 

momento me dei conta, ao perceber que Fabiana buscava a melhor expressão para 

se referir ao seu trabalho, de que as formas de nomear as mídias também 

expressavam um tipo de entendimento sobre elas. Esta questão me acompanhou 

durante muito tempo e a partir da reflexão sobre ela fui percebendo que meu o 

entendimento sobre as mídias não era uniforme e nem claro o tempo todo, mas feito 

de prevalências. Fui percebendo em mim que esse pensamento não é linear nem 

coeso, há muitas contradições. O que determina o que prevalece?  

As leituras de Freire e Serrano me ajudaram a entender que prevalências 

acontecem a partir da credibilidade das fontes e das vivências. Às vezes, 

fundamentadas em conceitos adquiridos na infância e nunca questionados. Assim, 

as experiências a serem proporcionadas para o estudo das mídias precisariam 

contar com um processo de discussão, experimentação e reflexão.  

Pensando nisso, ao organizar o curso senti a necessidade de ultrapassar 

o saber fazer, o qual de alguma forma já vem se estabelecendo no cenário 

educacional. É na problematização dos conceitos e na vivência de experiências 

significativas, que levem ao distanciamento, à ad-miração, que as prevalências 

podem fazer parte de um processo de emancipação. 

O capítulo a seguir apresenta algumas situações em que procuramos 

exercitar esse ir além. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 - Mídias na aula: outros olhares 

 
 
 

O que nunca devemos esquecer  
é que sempre somos parte  

daquilo que buscamos entender.  
Gadamer 

 
 
5.1 Aprendendo outras linguagens 

 

O segundo curso foi planejado inicialmente com 80 horas e tinha como 

princípio orientador a relação teoria-prática. Nossa intenção era a de que as 

professoras pudessem de experimentar os exercícios em classe, discutir sobre suas 

impressões, aplicar na sala de aula e tornar a discutir com as colegas de curso. 

Queria que as professoras tivessem oportunidade de refletir coletivamente sobre as 

leituras de seus alunos e partilhar as experiências. 

O curso teve vários problemas na sua realização, pois de 80 horas fora 

reduzido para 20 e justamente por isso o processo de ida e volta imaginado para o 

curso não pôde acontecer da forma como foi planejada, além disso, o período 

disponível para a realização no final do semestre prejudicou a atividade das 

professoras com seus alunos. Mesmo assim foi possível extrair situações nas quais 

houve um acréscimo de novas camadas de sentido para as atividades 

apresentadas. 

Uma dessas situações foi a leitura do filme de animação For the birdes 

produzido pelo estúdio Pixar para a Disney. O desenho conta a história de um grupo 

de pássaros que pousam num fio, e reagem mal à aproximação de um pássaro 

grande, mas terão motivos para se arrepender dessa atitude. 

Inicialmente foi feita uma leitura quadro a quadro sobre as técnicas 

utilizadas para construir a narrativa do filme. A atividade foi conduzida por Sandra 

Mara de Oliveira Souza e nela as professoras começaram a utilizar os termos 

“enquadramentos”, “ângulos”, e relacioná-los com as intencionalidades e o seu papel 

na construção da narrativa do filme. 
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Imagem 11 - Leitura dos vídeos quadro a quadro 
 

 

 
 

E as professoras falaram de suas primeiras impressões sobre a 

aproximação do pássaro grande: 

 
E eu como espectadora do vídeo, eu entendi aquele outro animal 
como sendo a mãe, deu a entender assim quando um monte de 
criança tava dando trabalho aí os nossos filhos ou os alunos e a mãe 
chega e repreende pelo som diferente, até o som dele é diferente, 
então eles pararam primeiramente eu achei que ele fosse a mãe ou 
alguém que e ele  tivesse tomando conta deles (Conceição, 
depoimento oral) 

 
A primeira coisa que eu fiz foi achar que eles se gostavam estavam 
assim apaixonados (risos) foi eu disse todos acharam assim né ficou 
apaixonado e aí depois detonaram o coitado (Gil, depoimento oral) 

 

Chamamos a atenção para o fato de que assim como estava acontecendo 

com as professoras, dar oportunidade para as crianças falarem sobre as diferentes 

versões era importante e precisavam ser registradas. Isso porque geralmente as 

crianças são levadas a ter uma só interpretação, normalmente a do adulto e a 

medida que elas têm a possibilidade de expressar suas leituras, podem acrescentar 

novas possibilidades de interpretação, agregar novos sentidos à sua leitura original 

através da partilha coletiva. 

Num outro momento, foi a vez das professoras lerem em grupos um 

determinado trecho do filme Nenhum a menos. Uma produção chinesa que conta a 
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história de uma escola de uma aldeia no interior da China83. Os grupos tiveram que 

responder questões baseadas na apostila Look Again84 sobre temáticas diferentes: 

cenário, câmera, história. 

 
Imagem 12 - Grupos assistindo à história 

 

  
 
 

 
 
 

O primeiro Grupo respondeu questões sobre a história, as professoras 

Iana e Marluce não conheciam aquele filme, e mesmo assistindo a um trecho que 

não estava dublado nem legendado, foi possível perceber a temática central – 

tratava-se da história de uma professora que tentava resgatar um aluno e que fez de 

tudo para ajudar a escola que trabalhava. Também perceberam que havia uma 

diferença entre a vida na cidade e a vida na aldeia que era muito pobre, que através 

da atuação da professora a escola ganhou doações.  

Todas essas situações estão realmente abordadas na história, mas como 

se tratava de um trecho apenas do filme e as duas professoras não conheciam a 

                                            
83 O filme conta a história de uma adolescente que substitui um professor em suas férias com a 
incumbência de não permitir que os alunos abandonem a escola, com a promessa de um ganho extra 
se for bem sucedida. Mal a jovem professora se estréia, um dos alunos é obrigado a ir trabalhar para 
a cidade, pois vive só com a mãe, que está doente e imersa em dívidas. A professora segue até a 
cidade para recuperá-lo. 
84 BFI/DfES. Look Again: a guide to moving image education 3-11. London: BFI, 2004, com tradução 
para estudos de Ric Pereira. 
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história inteira, elas usaram a sua experiência pessoal para completar ou dar sentido 

a partes que não conheciam, mesmo porque, sem o texto, as referências eram a 

imagem, a trilha, etc...  

 
Imagem 13 - Iana e Marluce discutindo a história 

 

 
 

Marluce, por exemplo, disse que a garota era pedagoga e que se 

dedicava muito à educação. Já Iana destacou a perseverança e a garra da 

professora. De um modo geral elas colocaram suas experiências, Após as falas 

procuramos destacar o fato de que a narrativa da história não é feita apenas pelo 

texto escrito – as palavras, mas que o som, a entonação das vozes, o 

encadeamento das cenas, a expressão dos atores, colaboram para a formação do 

significado. E essa leitura é feita pelas experiências dos leitores. Onde não havia 

história as professoras recriaram a partir de suas vivencias pessoais, bem como de 

suas projeções. 

Identificando-se com a personagem, Marluce, e Iana projetam para ela 

qualidades que na verdade são suas, como dedicação, perseverança e garra. Da 

mesma forma quando as crianças comentam o que assistem, projetam suas visões 

de mundo, e se tivermos abertura e acolhimento para esses entendimentos, 

poderemos identificar essas visões, problematizá-las e torná-las mais conscientes. 

 
Imagem 14 - Val, Suely e Laura discutindo a condução da câmera 
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O grupo da câmera com a Suely, Valdelice e Laura, discutiu entre si. 

Falaram de como percebiam agora os movimentos de câmera dando sentido à 

história, as intencionalidades presentes na organização das cenas. Perceberam o 

uso do close para chamar a atenção para uma determinada informação, a passagem 

das imagens construindo o ritmo, auxiliando a entender melhor o enredo da história. 
 

Imagem 15 - Conceição relatando as impressões sobre o cenário 
 

 
 
 

A dupla, Conceição e Tereza, fez a descrição dos diferentes cenários – 

cidade grande e vila, chamando a atenção para os seus contrastes:  

 
[...] em relação ao cenário, a história a gente percebe que ela 
acontece na China né pela questão das características das pessoas, 
da língua né, e começa com um ambiente da cidade, a gente 
percebe que é uma cidade pelo movimento, pelas luzes, pela própria 
TV (...) e muda o cenário, vai da cidade prá um vilarejo, e entre um 
lugar e outro há como se fosse veículos, e no percorrer desse 
caminho a gente vai vendo o que a mudança de paisagem né (...) vai 
vendo montanhas, área verde, aí chega num lugar onde as casas 
são casebres, é outro estilo de vida... (Conceição depoimento oral). 

 

A forma como Conceição descreve a cena vai dando conta de como 

esses elementos se encadeiam para ajudar a contar a história. Já Tereza conhecia o 

filme, mas disse que as questões ajudaram a perceber melhor os elementos do 

cenário.  
[...] eu tive a oportunidade de agora pelo menos nesse pequeno 
trecho, direcionar realmente o olhar eu acho que esse está sendo o 
nosso trabalho aqui, realmente direcionar o nosso olhar e poder fazer 
isso com o meu aluno na sala de aula, pra que eles observem 
detalhes que muitas vezes passam despercebidos, então ver esses 
detalhes assim, a questão da emoção das características das 
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pessoas pra saber onde realmente está acontecendo [...]. (Tereza 
depoimento oral). 
 

A cada comentário procurávamos a partir da própria fala delas para 

ressaltar elementos que as auxiliariam a interpretar e expandir as experiências de 

seus alunos com as mídias.   

 
Cada um teve uma leitura diferente da história (Marluce depoimento 
oral) 
 

As leituras diferentes se complementam e ampliam as possibilidades de 

apreensão da história e da forma como ela foi elaborada... 

 
Como eu não assisti, [não conhecia o filme] eu fiquei sem saber o 
que ela dizia que passava tanta emoção pra criança (Laura 
depoimento oral). 

 

Mesmo quando se trata de crianças que ainda não sabem ler, é possível 

inferir que elas atribuem significados, identificam emoções, através do texto visual 

assim como as professoras vivenciaram no exercício. 
 
Antes eu não percebia, no inicio quando ta passando a menina 
[professora] lá na televisão, o menino está de costas assistindo a 
televisão então a gente já tem aquela percepção que a gente está 
por traz do menino, também assistindo a televisão, entendeu? 
(Conceição depoimento oral) 

 
Praticamente é como se a gente sentisse a mesma emoção (Laura 
depoimento oral). 

 

Durante a discussão, ressaltamos a importância do registro com as 

crianças como modo de organização das diferentes possibilidades de interpretação 

numa perspectiva processual, para que pudessem recorrer a eles em diferentes 

momentos e refazer suas hipóteses, encontrar outras formas de expressão. De 

certa, forma o caráter processual foi captado: 
 
É interessante porque a gente vai poder assim repassar de forma 
mais clara para nossos alunos. Por quê? Porque a gente assiste ao 
filme, a gente não tinha esse entendimento. Estamos começando a 
vivenciar esse conceito, não que eu já entendi por completo, mas 
estamos começando, porque é totalmente diferente você sem ter 
esse entendimento passar pras crianças, outra coisa é a gente ter de 
maneira mais clara tudo isso que a gente está estudando aqui. 
(Valdelice depoimento oral). 
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Aqui a professora experimenta duas sensações, a de que ela ainda está 

aprendendo e de que esse aprendizado é um processo, no entanto quando se refere 

aos alunos usa o termo repassar, ou seja, a cultura escolar orientada pelo 

paradigma do estímulo resposta se faz presente em sua fala. Nesse sentido retomo 

a ideia das prevalências. O fato de haver em seu discurso duas perspectivas 

diferentes indica que existe uma disputa na qual as vivências debatidas no grupo 

podem auxiliar a ampliar o campo de influência da perspectiva processual. Enquanto 

isso sua ação pedagógica vai se orientar por uma ou outra concepção de acordo 

com as visões que prevalecerem em um dado momento sem que a professora tenha 

maior controle sobre isso, à medida que não é uma luta consciente. 

 
 
5.2 Trazendo a experiência para a sala de aula 

 
Na aula seguinte Laura resolveu testar com os alunos frequentadores da 

biblioteca as suas vivências e apresentou para o grupo as atividades desenvolvidas 

sobre leitura de imagens com os alunos de diversas turmas. Ela exibiu o filme for 
the birds e conversou com elas a respeito do vídeo, depois as crianças fizeram 

registros escritos e registros em desenho, conforme a faixa etária das turmas.  

Na turma de Educação Infantil, ela trouxe os desenhos de Lucas, André 

e Letícia: 
 

Imagem 16 - Comparação de enquadramentos 
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Interessante notar a semelhança em termos de enquadramento entre as 

imagens originais e os desenhos de Pedro Lucas e André (ambos com 4 anos). Os 

garotos perecem mostrar a mesma noção de perspectiva estando atentos a alguns 

detalhes como o poste, a cor dos pássaros, o detalhe da asa em posição de aceno 
(Lucas), as nuvens... também incorporam elementos típicos do desenho infantil 

como o sol raiado e a boca no lugar do bico. 

 
Imagem 17 - Pássaros flutuantes: possível registro da chegada 

 

 
 

 
 

Já Velaria parece ter retratado o momento de chegada dos pássaros. É 

interessante notar que ela também representa o céu e o sol no canto esquerdo 

superior, mas Letícia surpreende ao destacar o bico dos pássaros e os olhos – dois 

elementos de expressão que são bastante explorados no desenho original. 

Interessante também destacar a sensação de movimento que o desenho de Letícia 

nos traz e o fato de não ter desenhado os fios do poste aumenta mais a sensação 

de “voo” dos pássaros. 

Claro que uma criança pequena não está consciente de todas as 

possibilidades que o seu desenho pode conter, no entanto procurei chamar a 

atenção das professoras para o fato de que quando elas fazem esse tipo de 

comentário, estão ampliando os horizontes de expressão das crianças. Com certeza 

na conversa coletiva assim como aconteceu com elas o grupo iria fornecer outras 

possibilidades de sentido, constituindo então um patrimônio do grupo. 
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De uma maneira geral as crianças entenderam o enredo da história e 

algumas projetaram sentidos nos desenhos que refletiam sua própria visão de 

mundo. Na atividade abaixo, a aluna Júlia se concentrou mais em escrever sua 

versão da história, e o mais interessante é que na sua versão, ela dá uma 

explicação para a atitude dos pássaros pequenos – para Júlia eles ficaram com 

medo do pássaro maior achando que ele iria picá-los, mas para ela o pássaro 

grande só queria brincar. 
 

Imagem 18 - Desenho de Júlia 
 

 

 
Coisas de pássaros 

Júlia Samira Almeida Fernandes 
 

Os pássaros ficaram brincando ai lá vem o 
pássaro queria brincar com os pássaros, 
mas os pássaros acharam que ele ia picar 
eles, aí os pássaros se afastaram porque 
eles acharam que o pássaro ia picar eles. 
Aí o pássaro foi pro meio dos pássaros, aí 
o pássaro caiu, aí os pássaros ficaram 
batendo, aí o pássaro chegou no topo 
junto com pássaros aí o pássaro saiu do 
fio, aí os pássaros foram lá pra cima, aí 
eles caíram, aí eles estavam pelados aí o 
pássaro ficou rindo, aí os pássaros foram 
pro mato. 

 
 
Cada criança vai representar conforme suas possibilidades mentais, 

emocionais, culturais.  
 

Imagem 19 - Narrativa de suspense 
 

 

 
Era uma vez uns pássaros brigando num poste, de 
repente apareceu um pássaro muito grande e eles iam 
pensar que ia comer eles, depois eles fizeram careta, 
eles ficaram com raiva dele eles se estranharam com um 
olho grande, depois o pássaro se aproximou e depois 
ele se aproximou mais ainda 
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Gabriel parece que não teve tempo de escrever tudo o que queria. Na sua 

versão da história os pássaros pequenos também acharam que o Grande ia atacá-

los, mas o seu jeito de contar é mais refinado, substituindo os “aí” por “depois”, “de 

repente”, e com isso sua narrativa se assemelha aos filmes de suspense alinhando 

os elementos com somatórias de expectativas quando ele diz: eles se 
estranharam... com um olho grande.... se aproximou.... se aproximou mais 
ainda...  Sua narrativa nesse sentido é cinematográfica, e evidenciar isso para a 

criança é dar-lhe possibilidades de usar essa dinâmica em outros contextos de 

maneira mais intencional. O mesmo ocorre com o texto a seguir: 
 

Imagem 20 - Título Criativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Felipe deu um título bem sugestivo, apesar de não ter tido tempo de 

terminar sua história, ele deu até um nome para o pássaro grande – João, 

diferenciando-os dos demais não apenas por uma representação gráfica, mas 

também pela atribuição de um nome a ele. 

Para que as crianças fossem se acostumando a falar sobre seu desenho, 

sugeri que as professoras fizessem perguntas sobre como as crianças tiveram 

aquelas ideias. Para isso fiz um registro dessas observações numa linguagem 

dirigida às crianças (Apêndice B) para que pudessem consultar e ter ideias a partir 

dali. Solicitei também que Laura levasse o registro com a comparação para suas 

crianças para que elas tivessem oportunidade de saber como os seus desenhos 

 

A Trama dos Pássaros 
Pequenos e a Esperteza do 

Grande 
 Luiz Felipe 

Escola MMJH 
Natal 17/11/10 
 
Era uma vez no poste de 
energia, apareceram uns 
passarinhos, depois vários 
passarinhos começaram a briga 
depois viram o pássaro João e 
se fartaram de João. Mas João 
achou que eles eram amigos e 
foi para perto, empurraram ele 



 170 

foram lidos por alguém desconhecido. Entusiasmada com a experiência de Laura, a 

professora Suely também fez uma leitura do mesmo desenho com suas crianças 

obtendo desenhos semelhantes.  

 
Quando eu passei a primeira vez eles gostaram muito, aí fui 
passando pausadamente e questionando com eles, a gente tem até 
algumas fotos e nesse registro eu vi que eles estavam assim se 
interessando na história do filme, e eles começaram a relatar qual foi 
a parte que eles gostaram mais, então eu passei pela segunda vez, 
eles disseram – professora passa de novo ... cada vez mais eles já 
vinham prevendo a continuidade do filme, e eu vi que eles 
observaram bastante os detalhes, que eles fizeram nos desenhos, e 
eu até trabalhei o pilar que a gente está trabalhando na escola – 
cidadania. Como esses pássaros exercem a cidadania, teve um que 
me relatou assim, professora eles não foram boas pessoas porque 
eles não aceitaram o diferente, e ser cidadão é todo mundo igual, 
não tem diferença. (Suely, depoimento oral). 

 

Aqui a professora relata que os alunos se envolvem quando lhes é dada a 

oportunidade de falar sobre suas emoções, seus entendimentos sobre o que 

assistem. Essa atividade ocorreu no final do curso, então fiz um relato e publiquei no 

Blog com a intenção de deixar para elas mais um material que pudessem consultar 

depois do encerramento das atividades. Nele procurei enfatizar o papel do professor 

na interação com os alunos e reforçar as dicas sobre como evidenciar na leitura 

deles os elementos de composição da narrativa visual da história. 

Para que o leitor/leitora possa entender melhor reproduzo aqui o material 

produzido para aprofundar a questão da imagem/ vídeo e aprimorar a leitura de 

imagens e produção de filmes na escola. 

 
 
5.3 O relato e o registro 

 

Suely apresentou o filme For the birds (Coisas de pássaros) para seus 

alunos. As crianças prestaram bastante atenção e depois a professora solicitou que 

as crianças desenhassem o que mais lhe chamou a atenção no filme. 
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Imagem 21 - Crianças assistindo ao vídeo 
 

  

  
 
 

As crianças e professora conversaram sobre o filme, esclarecendo 

dúvidas como, por exemplo, o que estava escrito no começo do filme e o que queria 

dizer, solicitaram que o filme fosse passado novamente para não perderem nenhum 

detalhe. 

Essa primeira etapa do trabalho corresponde ao momento de 

constatação, quando crianças e professora vão atribuindo à história um 
significado comum, que é construído coletivamente pelo grupo a partir das 

perguntas, comentários, das conversas entre as próprias crianças, do assistir e 

(re)assistir, reparando os detalhes, procurando entender a história... 

O desenho das crianças já corresponde a uma segunda etapa do 

trabalho. Através do desenho as crianças fazem uma interpretação gráfica da 

história. Essa interpretação é feita através das suas escolhas – os trechos da 

história que ela desenha, as cores, os traços, mesmo aqueles traços involuntários, 

imprecisos, (que só nessa fase da vida conseguimos ter) conferem ao desenho uma 

qualidade de interpretação. Como para a criança a representação gráfica é um 
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momento de experimentação motora, plástica e lúdica, os resultados de sua 

representação podem ter potenciais de significação que a própria criança não se dá 

conta, e que podem ser revelados através do diálogo com a criança, das 

contribuições do grupo e de uma leitura atenta da professora.   

Para auxiliar as crianças nessa etapa Suely estuda os desenhos 

reservando para o outro dia a continuidade desta atividade. Isso porque para que ela 

consiga perceber as nuances dos desenhos é preciso tempo! Sim, é preciso 

refletir, voltar ao desenho, para perceber os detalhes que a criança colocou e 

estabelecer relações, às vezes surpreendentes ou não imaginadas pela professora 

num primeiro momento. Vejamos alguns desenhos da turma: 

 
Imagem 22 - Desenho de Jadson e cenas do filme Coisas de Pássaros 

 

 

 

 
 

 

Nesse desenho o menino faz uma justaposição de cenas de diferentes 

momentos do filme, o momento da abertura, da chegada do Pássaro Grande, e o 

momento de tensão entre o Pássaro Grande e os Pequenos. Interessante perceber 

as expressões do Pássaro Grande e a representação de elementos de 



 173 

cenário/ambiente bem definidos como as nuvens, os postes, os enquadramentos 

como estão em sintonia com as imagens do filme. O desenho inferior apresenta dois 

Pequenos com cor marrom, talvez representando os pássaros já sem penas, o que 

na verdade corresponde a uma fusão de cenas com a representação de dois 

ângulos diferentes: o primeiro mais afastado e o segundo mais próximo do 

observador como podemos perceber pela diferença de tamanho das figuras.  

O desenho seguinte apresenta a fusão de duas cenas com os Pequenos. 

Na parte superior da folha apresenta todos os Pequenos em cima do fio e 

devidamente vestidos com suas penas azuis representando os olhos e bicos – 

elementos de expressão das emoções dos Pássaros; a posição das asas o contorno 

do corpo, às vezes, imprecisos dão uma impressão de movimento e aquele tom de 

azul lhes dá um ar de alegria. Na parte inferior do desenho apresenta o momento 

dos pássaros já sem penas, os olhos ainda são elementos de expressão forte, mas 

o detalhe dos bicos dá aos Pequenos uma aparência de acabados como se lhes 

faltassem pedaços a cor branca a falta de asas e pernas lhes assemelha a 

fantasmas como que caídos. Reparem no pássaro que tem um olho pintado e o 

outro não, e o outro que tem uma cruz representando o bico, parece até que foram 

nocauteados. Sua representação tanto num caso quanto no outro mostra os 

Pequenos num enquadramento mais próximo. 

 
Imagem 23 - Desenho de Natália e cenas do filme Coisas de Pássaros 

 

 

 
 

 

 

 
Em outros desenhos vamos encontrar a releitura de uma determinada 

cena como no exemplo abaixo: 
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Imagem 24 - Desenho de Felipe e cenas do filme Coisas de Pássaros 
 

 

 
 

 

 
 

Aqui podemos perceber a fidelidade nos traços tanto do Grande quanto 

do Pequeno a criança reproduz até a inclinação do pescoço do Pássaro Grande. O 

que nos lembra então dos estudos de Vygotsky e Wallon quando se referem à 

imitação como forma de aprendizagem social. Mas não se trata somente de uma 

reprodução, é uma releitura, uma interpretação. A criança acrescenta outros 

elementos como a cor, a perspectiva da cena, o lado em que o Pássaro Grande se 

encontra, e finalmente os três pássaros voando que é um elemento totalmente novo 

introduzido pela criança, uma vez que os Pequenos são azuis e em nenhum 

momento qualquer dos pássaros da trama aparece nessa posição. Além disso, 

consegue dar ao seu desenho uma amplidão através do ângulo mais aberto que 

valoriza o cenário e dá uma ideia de distanciamento do observador. 

O mesmo ocorre no desenho abaixo: a criança busca a similitude com a 

cena e reproduz as emoções de desconforto dos Pássaros Pequenos diante do 

Pássaro Grande acentuada pelas linhas disformes e imprecisas que conferem certa 

agitação aos personagens. O Pássaro Grande tem a expressividade do olhar bem 

marcada. Se imaginarmos que estas imagens foram apresentadas em movimento, 

podemos perceber o quanto o garoto foi observador e a quantidade de detalhes que 

conseguiu retratar. Aqui também é possível chamar a atenção ao fato de que o seu 

desenho parece retratar os pássaros bem de perto como se fosse um zoom ... 



 175 

Imagem 25 - Desenho de Jefferson e cena do filme Coisas de Pássaros 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Houve outras tentativas de expressar os detalhes como nos próximos 

desenhos quando as crianças tentam encontrar formas de representar as penas dos 

personagens: 

 
Imagem 26 - Desenho de Yuri e cena do filme Coisas de Pássaros 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vejam a tentativa de exatidão com o uso da régua para representar o fio 

de energia, podemos notar ainda que essa criança acrescenta elementos criativos 
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de representação como as asas do Pássaro Grande realçadas pela cor amarela. 

Podemos chamar a atenção para o ângulo da imagem que se mostra mais aberto. 

Já no desenho seguinte, o esforço para representar as asas faz com que os 

Pássaros sejam representados como se estivessem bem próximos ao observador, é 

visível a preocupação com a expressão das emoções dos personagens. 

 
 Imagem 27 - Desenho de Alanderson e cena do filme Coisas de Pássaros 

 

 

 
 

 

Todo esse processo de leitura e reflexão sobre as imagens vai servir para 

que no momento de discussão com os alunos e alunas a professora possa 

acrescentar mais elementos para que a criança perceba o processo de construção 

de uma mensagem midiática, por isso a próxima etapa é super importante! – o 

momento da Roda de Conversas. 
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Imagem 28 - Roda de conversa 
 

  

  
 

 

Nesta etapa a professora pergunta às crianças “Qual foi a sua ideia para 

fazer esse desenho?”. Com essa questão a professora coloca em evidência a 

interpretação das crianças que vai sendo compartilhada pelo grupo, e a partir das 

colocações delas, vai abrindo espaço para que outros colegas se coloquem assim 

como ela... Claro que a professora não vai se expressar da maneira como nos 

expressamos acima, nem com todos esses detalhes, mas ela pode introduzir para 

cada um algo que o auxilie a perceber aquela nuance e a se apropriar dela, sem 

impor a sua visão, através de expressões como: 

“Sabe que vendo o seu desenho, eu percebi que você representou duas 

cenas num mesmo desenho, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, me 

conta como você fez isso?”... “O olhar dos Pássaros Pequenos está bem forte no 

seu desenho... Sabe que eu percebi no seu desenho que os Pequenos têm uns 

olhares bem expressivos”... “Parece que a gente sabe o que estão pensando pelo 

olhar, o que vocês acham? É isso mesmo que você queria dizer?” 

Durante as conversas a professora pode ir anotando os comentários e 

depois organizá-las para que as crianças possam consultá-las e também podem 
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contar aos amigos e pais como foi feita aquela atividade. Quando as crianças 

recontam a atividade podem refazer caminhos, reafirmar conceitos... Por isso é tão 

importante a etapa da exposição! 

Essa etapa não foi relatada por Suely, até porque a atividade foi feita nos 

últimos dias de aula, mas podemos perceber através das imagens abaixo que a 

exposição de trabalhos faz parte de sua prática: 

 
Imagem 29 - Exposição de trabalhos da turma da Professora Suely 

 

  

  

  
 

Todo esse processo mostra que o trabalho com as imagens não é 

simplesmente de transmissão de conteúdos, mas de análise e de reflexão para que 

os alunos consigam atingir os objetivos, e quais são os objetivos que Suely 

conseguiu atingir com esse exercício? 
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a) A criança perceber que todo elemento de imagem visual pode 
carregar um significado 

Pudemos ver que as crianças perceberam esses elementos na animação 

que assistiram bem como tentaram reproduzi-los em seus desenhos (expressão dos 

olhos, movimento dos bicos, inclinação do corpo) e no momento da leitura coletiva 

esses significados podem ser ao mesmo tempo atribuídos e partilhados pelo grupo. 

 
b) Perceber que imagens visuais podem ser “lidas” como qualquer 

outro texto 
Sim, as crianças não só começaram a ler as imagens como puderam ver 

que seus próprios desenhos poderiam ser lidos. 

Quanto a levar as crianças a perceber que a posição dos elementos 

dentro da imagem, as cores usadas e a luz, podem afetar toda a interpretação, foi 

tratado de maneira mais sutil no momento da comparação entre os desenhos das 

crianças com as imagens do filme. 

A percepção de elementos mais técnicos como: distância da câmera 

close-up, plano geral, plano detalhe foi representado através do desenho, inclusive 

com fusão de imagens. Já o movimento da câmera não foi abordado por se tratar de 

um desenho, mas poderão ser desenvolvidos em outras atividades em que a 

professora possa chamar a atenção das crianças através de questões como: 

a) O que ou quem você pode ver na cena? (por que a cena está 
composta dessa forma? que diferença faria se tivesse sido feito de outra 
forma?) 
 
b) Onde você acha que a câmera está? - Quantas câmeras estão sendo 
usadas? (por que as câmeras estão nessa posição? Que diferença faria 
se elas estivessem em outra posição) 
 
c) Quando a câmera se move de uma cena para outra? - Como as cenas 
diferem umas das outras? (Que diferença faria se a ordem das cenas 
fosse alterada ou se estivessem faltando cenas?) 
 
d) O que se pode dizer sobre o tempo, lugar, preparação dos 
equipamentos?  (Como a luz, os equipamentos contribuem para a 
atmosfera/significado do filme) 
 
e) O que você pode dizer sobre os personagens e sobre como eles estão 
vestidos? (Quais impressões são passadas sobre os personagens através 
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suas roupas/linguagem corporal? Isso diz alguma coisa sobre o seu 
status ou estado?)85. 

 
Para encerrar, gostaria de mostrar o desfecho do trabalho de Laura com 

sua turma. Ela colocou na biblioteca os comentários sobre os desenhos e leu com 

eles as nossas sugestões...  

 
Imagem 30 - Exposição de trabalhos da turma da Professora Laura 

 
 

As crianças adoraram ver seus trabalhos expostos e puderam interagir 

entre si comentando seus trabalhos e isso suscitou tanta curiosidade a respeito do 

filme que duas outras meninas que não estavam presentes na atividade fizeram 

questão de fazer um desenho e dar a sua contribuição, a partir da leitura do trabalho 

dos outros, como dissemos antes, um momento de partilha e de novas 

aprendizagens. 

Nos relatos abaixo, Maria Luisa e Amanda falam de suas impressões 

sobre o mural e de como é bom ter seus trabalhos expostos, tanto que não quiseram 

ficar de fora. Isso de certa forma introduz a necessária presença do outro, da 

repercussão junto ao público, a audiência se torna um elemento mais consciente. 
 

                                            
85 Questões baseadas na apostila Look Again (BFI, 2004). 
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Imagem 31 - Opinião de Maria Luísa 

 

 

Opinião sobre o Mural de Maria Luísa 
 
Eu achei interessante porque o mural 
mostra o nosso conhecimento e nosso 
jeito de pensar, o mural também 
mostra o nosso jeito de desenhar e 
como a gente desenvolve a nossa 
pintura. 
Nessa História eu não sei muito como 
ela é...porque eu não tava no dia eu 
tinha faltado mas pelo que eu vi lá no 
mural me impressionou porque 
crianças pequenas ter um 
conhecimento tão grande surpreende 
eu sei que emociona as professoras e 
as funcionárias, até a gente que é 
criança e é só isso que eu tenho para 
falar. 

 
Imagem 32 - Opinião de Amanda 

 

 

 
Opinião de Amanda sobre o mural 
 
Eu achei interessante, porque é 
muito legal essa ideia de mostrar o 
nosso trabalho através de um 
mural, e o filme “Coisas de 
Pássaros” mostra coisas ou 
imagens que só pode ser vista e 
não escutada, também pode 
mostrar alguma realidade ou algum 
ensinamento, mas se não prestar 
atenção não vai aprender nada. 
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5.4 Outras experiências 
 

O curso teve outras atividades relacionadas ao som, roteiro e à produção 

de vídeo86. Nesta última etapa, já não contamos com todas as alunas por causa do 

final do semestre. Num feriado, conseguimos reunir Suely, Laura, Valdelice, 

Conceição, Tereza e Iana, quando fizemos a gravação. 

Nesse momento as professoras já haviam preparado o roteiro, e trazido o 

cenário e personagens para a gravação. Conceição e Tereza relataram formas de 

contar histórias sem a câmera, mas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre o 

som e sobre as imagens. 

Durante a confecção do roteiro perceberam a diferença da transposição 

do argumento para o planejamento das cenas, e do roteiro para a gravação. No 

momento da gravação, tiveram que ajustar suas percepções para poder traduzir em 

movimentos, no contato com do corpo com a câmera, mobilizar as aprendizagens 

para obter a cena imaginada. Durante todas essas atividades procuramos conversar 

sobre como trazer essas atividades para a sala de aula e com que objetivos. 

Uma questão recorrente nesses momentos foi pensar como utilizar esses 

conhecimentos quando não há recursos. A professora Tereza fala sobre como 

incorporou às suas atividades suas experiências: 

 
Eu fiquei pensando como eu iria aplicar isso numa escola que não 
tivesse televisão, na minha escola tem, mas eu fiquei imaginando e 
se não tivesse... Aí lá na escola teve um momento que eu estava 
com o livro que tinha somente imagens, não tinha nada escrito, onde 
a criança – eu lido com educação infantil – então ela teria que fazer a 
leitura de acordo com as imagens... era um livro de Eva Furnari, 
então eu fiquei pensando, de acordo com as imagens que eu ia 
mostrando eu fiquei instigando elas a olharem a tais detalhes não é? 
Aí eu fiquei pensando se isso era uma forma de quem não dispõe... 
de levar a criança a ter esse olhar direcionar o olhar dela... 
Muitas vezes o professor diz assim na minha escola não tem vídeo 
isso aquilo, então fica assim “então não tem o que fazer”, mas na 
verdade mesmo com o livro tem como você direcionar esse olhar, 
fazer com que as crianças, as interpretações através de uma 
imagem, eu acho que isso são coisas importantes de serem 
colocadas, sim e, lógico que todos esses recursos são 
importantíssimos, que nós professores aprendamos a manuseá-los a 
ter uma direção com os objetivos tudo organizado, mas se não 
houver existem outras formas de mostrar a pessoa que tem como 
[fazer] também (Tereza, depoimento oral). 

                                            
86 Essas atividades não serão relatadas com tanto detalhes, escolhi apresentar com mais detalhes a 
atividade relacionada às imagens por terem sido experimentadas por mais professoras. 
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Tereza dá um salto compreensivo ao perceber que pode transpor os 

conhecimentos sobre a leitura de imagens não só em relação a filmes, mas também 

aos livros que normalmente estão disponíveis nas escolas. 
 
Até porque eu lido com crianças pequenas essa é a primeira leitura 
que ela faz, a leitura da imagem e não da escrita, então isso pra mim 
enquanto educadora infantil, foi extremamente importante essa 
questão assim da leitura de imagem que existe um trabalho 
realmente da leitura com na minha sala de aula da leitura da imagem 
então pra mim conciliou bem. (Tereza, depoimento oral). 
 

Outra questão importante apresentada por Tereza é a de procurar saber o 

que as crianças estavam pensando a respeito de uma determinada imagem: 
 
A gente estava assistindo a um desenho até era aquele da Mônica87, 
e tem uma hora que no lugar do olho dela aparece aquele 
coraçãozinho, eu entendi mas... A gente acha que quando a gente 
entende imagina que o outro também entendeu, só que não é assim, 
então eu parei por um instante, não é? e perguntei se eles tinham 
entendido porque é que ela tava com aquele olhar né, que tinha os 
corações no olho, tinha algumas crianças que estavam assim sem 
entender e teve algumas que disse assim: não, é porque ela estava 
apaixonada, por isso que apareceu assim. Então é interessante para 
uma criança pequena. (Tereza, depoimento oral). 
 

Tereza percebe que as crianças já estão decodificando certos modos de 

representação de emoções como representar o amor pelo desenho do coração, e 

olhar de coração significa olhar apaixonado. E ao conversar no coletivo Tereza 

estimula que as próprias crianças acabem por elaborar seus significados. 

As avaliações feitas pelas professoras ao final do curso demonstraram 

que estavam começando a se apropriar da linguagem: 

 
A gente aprende praticando, a teoria tem que andar juntinho com o 
prática, no momento que você fala, fala e a gente não tivesse acesso 
a nada então ia ser muito complicado, a partir do momento que a 
gente ta... você está explicando e uma coisa ... Uma coisa que eu 
achei muito interessante o educador é isso ele não entrega a coisa 
pronta ele manda o aluno fazer, você não fez você disse faça assim 
faça assado, você não fez pra mim, eu pratiquei (Conceição, 
depoimento oral). 
 

                                            
87 Personagem infantil de histórias em quadrinhos criada pelo desenhista brasileiro Maurício de 
Souza. Trata-se de uma garota muito forte que tem um coelho de pelúcia chamado Sansão com o 
qual aterroriza os meninos da sua rua que insistem em chamá-la de gorducha e dentuça. Mesmo 
assim ela é muito querida por seus amigos, pois os auxilia em suas dificuldades. 
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Começo a compreender e a observar situações que antes passavam 
desapercebidas em uma cena ou imagem. (Tereza, depoimento 
oral). 
 
Passamos a ver a imagem como uma informação importante para o 
entendimento. (Conceição - depoimento oral). 
 
Ao longo desse processo vi que o som é muito importante, ele não só 
transmite emoção como também dá todo um sentido à produção. 
(Tereza Depoimento escrito). 
 
O som nos remete à idéia de que algo mudou no enredo ou chamou 
a atenção. (Laura – depoimento escrito). 
 
As informações sobre roteiro ajudaram a perceber com mais 
facilidade a intenção do escritor. (Iana, depoimento escrito). 
 
Os roteiros podem ser trabalhados para a produção de gibis, de 
fantoches, caso haja dificuldade de manusear o vídeo. (Laura, 
depoimento escrito). 
 
A cada explicação foi clareando como é desenvolvido a produção e 
assim fica mais fácil a compreensão desse trabalho. (Suely 
depoimento oral). 

 

As professoras ressaltam como saldo positivo do curso a possibilidade de 

familiarização e reflexão coletiva. Procuramos proporcionar vários níveis de 

experiência durante o curso, o manuseio dos equipamentos, a testagem das 

linguagens técnicas, a discussão das possibilidades de ensino fez com que 

utilizassem de forma criativa os conceitos relativos a imagens, sons nas atividades 

com os alunos e expressaram o desejo de ter continuidade dessas experiências. 

 
Eu sugiro que aconteça a continuidade do curso em um dia por 
semana e que continuem a mesma estratégia e metodologia, pois eu 
gostei muito, pois a interação e troca de idéias é muito importante 
para construir novas aprendizagens. (Suely, depoimento escrito). 
 
A minha única sugestão é que houvesse a continuidade em relação 
às estratégias e metodologia foi bastante organizado. (Val, 
depoimento escrito). 
 
Que o curso inicie no inicio do primeiro semestre de 2011, para 
podermos aplicar logo os conhecimentos com a turma. (Iana, 
depoimento escrito). 

 
O diferencial segundo as professoras foi o fato de poderem experimentar 

todas as propostas trazidas em sala além de tecnologias digitais como, por exemplo, 

o blog e o manuseio da câmera. Além disso, os materiais utilizados durante o curso 
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foram disponibilizados em pen drives e alguns foram postados no blog ou enviados 

por e-mail. Os pen drives foram utilizados por sua capacidade de armazenamento e 

facilidade de utilização causando menos problemas de travamentos que outras 

mídias.  

 
Foi uma novidade super interessante, pois no blog nós podemos 
publicar e ver todos os trabalhos, a comunicação por e-mail e fone 
também foi muito boa. (Val – Depoimento oral). 
 
Os materiais do curso, achei de excelente qualidade. (Tereza – 
depoimento oral). 
 

A organização do curso favoreceu que as professoras contassem com 

espaço para a reflexão coletiva, coisa que não acontece no ambiente escolar. Havia 

por parte delas uma disposição para refletir sobre sua prática em relação às mídias. 

Embora a maioria das participantes não tivesse nenhum tipo de formação anterior 

sobre essa temática, elas possuíam outras experiências teórico-práticas que as 

auxiliaram a fazer com que a sua experiência pessoal e profissional mediasse a 

leitura de nossas propostas. Isso ajudou na apropriação dos conteúdos do curso e a 

adaptação da proposta à realidade de cada uma, como podemos perceber nas 

observações abaixo: 

 
Mostrou que não dá para apresentar aos nossos alunos um filme só 
para passar o tempo, e que por traz disso há muito mais detalhes a 
ser trabalhado com eles. (Valdelice – depoimento escrito). 
 
Além de fazer uso dos materiais disponíveis na escola como TV, 
Vídeo, Som, Máquina Digital, adquiri conhecimentos de como fazer 
diferente, usando inclusive esses novos conhecimentos não só para 
as mídias, mas também para outras áreas. (Suely – depoimento 
escrito). 
 
Já estou utilizando com os meus alunos, pois estou vendo um bom 
resultado nas aprendizagens deles. (Laura – depoimento oral). 

 

Os depoimentos das professoras contribuíram para que pudesse pensar 

sobre a forma de abordagem das temáticas na formação continuada, mas eu ainda 

tinha algumas questões em relação às crianças.  
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5.5 Experimentando as atividades com crianças 
 

O segundo curso teve um papel importante para entender a relação das 

professoras com o estudo das mídias, mas senti a necessidade de entender melhor 

como as crianças se relacionavam com aquelas atividades. Por isso, procurei testar 

algumas das atividades com crianças da minha convivência88. Trata-se de três 

crianças moradoras no mesmo prédio que eu à época. Para esse procedimento 

conversei com as mães ou responsáveis e expliquei sobre a pesquisa, os objetivos e 

as atividades que seriam feitas. Solicitei autorização por escrito tanto para a 

participação quanto para a divulgação de imagens. 

As atividades foram desenvolvidas em meu apartamento, na sala e 

registradas em vídeo. Participaram Marina de 11 anos e Alyson de 9 anos. Isac de 

13 anos não quis participar oficialmente, mas esteve presente em todos os 

encontros, deu sua opinião espontaneamente em algumas atividades e atuou como 

cinegrafista e fotógrafo. São crianças oriundas de famílias com um poder aquisitivo 

que lhes garante estudar em escolas particulares e ter livre acesso às mídias como 

celulares, computadores portáteis, máquina fotográfica, TV por cabo, entre outras. 

 
Imagem 33 - Marina, Isac, Alyson 

 

 
 
 

Iniciei as atividades explicando às crianças sobre o meu trabalho e o 

motivo de tê-las convidado. Contei sobre o doutorado e minha pesquisa sobre como 

ensinar os professores que dão aulas para crianças de 3 a 11 anos a estudar as 

mídias com seus alunos. E precisava que me ajudassem a testar algumas atividades 

para saber se elas funcionam se dão certo mesmo para aquela idade. Elas seriam 

minhas assessoras especiais para esse trabalho. As crianças, então, quiseram 

                                            
88 Isso foi necessário uma vez que estávamos no início de 2011, época de férias, e não poderia 
esperar o inicio das aulas para testar diretamente com crianças em função do término previsto para a 
pesquisa. 
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participar. Expliquei que numa pesquisa as pessoas podem escolher um nome 

diferente para proteger a sua identidade, como se fosse um nome artístico, mas elas 

não quiseram trocar seus nomes. Foram realizadas atividades de contagem de 

histórias utilizando o livro, pois queria pensar mais alternativas sobre como lidar com 

a linguagem técnica com as crianças. Além da linguagem procurei verificar que 

temas emergiam de suas falas, e identificar se percebiam as intencionalidades 

presentes em produtos midiáticos. Pretendia realizar também uma produção em 

vídeo, mas tive que retornar a minha universidade de origem e essa etapa não pode 

ser cumprida. A seguir apresento o relato das atividades: 

 

 
5.6 Colocando imagens numa história 

 

Nesta atividade contei a história da galinha que queria ter uma casa com 

janela cujos pontos principais são: 

 
Era uma vez uma galinha que queria ter uma casa. 
Ela pediu ao Galo que fizesse sua casa. 
O Galo perguntou Se ela queria uma janela aberta ou fechada. 
Ela pediu uma janela aberta, mas choveu e ela foi correndo pedir 
para fechar a janela... Quando o sol voltou, ela quis abrir de novo a 
janela. 
O Galo então perguntou se ela queria uma janela que abre e fecha e 
ela ficou muito feliz com sua janela nova! 
                   

 
Durante a história, Alyson, mais à vontade, fez vários questionamentos 

sobre a história como, por exemplo, alertar que se chovesse a Galinha não poderia 

ficar com a janela aberta. Já Marina ficou mais na dela, com seu jeito mais 

reservado... 

 
Imagem 34 - Marina, Isak, Alyson ouvindo a história 
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No momento que contei a história não mostrei nenhuma imagem, apenas 

narrei. Na sequência perguntei onde imaginavam que a história se passava e Alyson 

prontamente respondeu que se passava numa fazenda. (porque lá é que vivem os 

bichos). Quando perguntei sobre quais seriam os personagens da história, eles 

disseram – a galinha, o galo e os ovos da galinha. Essas questões orientam sobre a 

identificação dos personagens. Interessante notar que as crianças atribuem aos 

ovos da galinha a condição de personagens, numa identificação com a sua própria 

condição de filhotes. 

Depois as crianças receberam algumas placas com imagens para 

organizar de acordo com a história. 

 
Imagem 35 - Começam a organizar a história 

 

  
 

Imagem 36 - Peço para se separarem para cada um poder fazer do seu jeito 
 

  
 

Marina e Alyson tiveram ideias diferentes para organizar suas histórias: 

enquanto Marina colocou em ordem as placas para depois organizar a história 

acrescentando os desenhos que faltavam, Alyson preferiu ir colocando as placas e 

completando com desenhos conforme o roteiro que é bem resumido. Com isso a 

história terminou antes das placas. Lembrei a ele que era necessário usar todas as 

placas, então ele foi acrescentando outros elementos à história. Já Marina seguiu o 

roteiro. Enquanto Alyson fez anotações sobre a história, Marina preferiu escrever 

somente o título da história. 
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Imagem - 37 Alyson começa a pensar sua história 
 

  
 

  
 
 

Depois cada um apresentou sua versão da história e falou sobre o que 

tinha gostado mais na história do outro. Marina gostou que Alyson mudou o final em 

sua versão da história. E Alyson gostou do jeito que ela desenhou, que ela 

encontrou os amigos. Depois conversamos sobre as imagens trazerem outras 

informações que o roteiro citava, como personagens adicionais e paisagens. Eu 

havia introduzido duas figuras que não eram daquela história, e tanto Marina quanto 

Alyson estranharam os intrusos: 

 

Márcia (MC)  - você achou que o rato não tinha sentido na história? 
Marina (MN) - Eu não sei...tinha nada a ver 
(MC) Mas tinha pato, caracol teve até ganso, porque você achou que 
o rato não ia caber? 
Marina dá de ombros se como quem não sabe o que dizer 
(MC para Alyson)Teve alguma coisa que você achou, que não cabia 
aí?Que você não entendeu que achou que não devia estar? 
Alyson (AL) Acho queeee acho queee o que não devia ta era esse 
trem aqui 
(MC) É o trem? Por quê? 
(AL) Porqueeee uma galinha não viaja eu tive que usar a minha 
imaginação... 
(MC) Mas será que ela precisava viajar no trem? 
(AL) Precisava porque ... o galo tinha, é que agora que veio isso na 
minha cabeça, o galo não tinha condições de fazer outra casa, só 
podia fazer uma casa pras pessoas... 

 

Os dois perceberam o meu truque e observem como Alyson a cada 

pergunta vai acrescentando mais elementos à história, dando mais corpo à trama e  
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aos personagens. De alguma forma eles captam que a introdução de um elemento 

novo modifica o rumo da história, e Alyson verbaliza que para isso teve que usar a 

imaginação, que está pensando naquela hora.  

 
Imagem 38 - A história de Alyson 
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Imagem 39 - A história de Marina 
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Márcia (MC)  ... A Marina ficou incomodada como é que o ratinho ia 
entrar nessa história se ele não tinha fala? Será que não podia 
inventar uma fala pra ele, por exemplo, ela encontrar o rato e falar 
assim... 
Alyson (AL) Tudo bom seu rato como vai... 
Marina(MN) sorri concordando.... 
(MC) ...É, ela não tava com pressa? O quê que ela queria fazer? 
(AL e MN) ela queria... 
(MN) Encontrar o Galo pra ele desabrir a janela 
(MC) Sim, e aí, o que ela podia fazer quando encontrasse o Rato? 
(MN) Perguntar onde o Galo tá... 
 

 
Marina talvez por ser mais velha, se ateve mais às imagens e ao enredo, 

sem fabular tanto quando Alyson. Expliquei que quando surgem outros elementos 

diferentes eles acabam influenciando o rumo da história... mudando o rumo como 

quando apareceu o trem na história de Alyson 

 
(MC) Por exemplo, o trem e o rato não era dali, eram de outras 
histórias... 
(AL) O rato era do Ratatouille? 
(MC) Não, não era do Ratatouille, era de outra história... mas assim 
coloquei isso pra vocês perceberem que quando chega um elemento 
diferente a gente... parece que a gente tem que arranjar um jeito 
desse ... a história muda, não fica a mesma coisa ... ele [Alyson] teve 
que arranjar uma viagem pra Galinha prá ela andar de trem... mas 
ela podia só olhar o trem da fazenda... será que não passa trem 
perto da fazenda? 
(AL) Balança a cabeça afirmativamente... 
(MC) Não precisa ta no trem, ela pode passear no trem... 
(AL) É que eu tive que botar esse trem, por causa que... quando eu 
fui botar o trem eu ia dizer que ele... ele era... que tava passando um 
trem ali perto, mas aí como eu não sabia o que botar aqui do lado da 
chuva, como eu botei aqui que quebrou a casa, eu não sabia o que 
fazer, então surgiu na cabeça dela fugir aqui com os 
passarinhos...com os ovos, entendeu? 
(MC) Vocês estão vendo que as imagens, elas podem 
(AL) Acrescentar várias coisas 
(MC) elas podem ajudar e elas podem modificar a história né? 

 

Na sequência conversamos sobre como as imagens ajudam a contar as 

histórias e sobre os tipos de enquadramento, conversando sobre que sentimentos 

cada um deles despertam e que funções exerciam na história. No dia seguinte, 

continuamos a conversar sobre a história e de como os personagens interferem no 

andamento dela. Como os desenhos diferentes causaram um estranhamento por 

terem um estilo diferente. A conversa foi interessante, pois Alyson e Marina 
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participaram com interesse, que aumentou quando comecei a falar o storyboard89, 

pois se cada elemento da história precisa ser planejado, o storyboard era a forma de 

combinar texto e imagem para fazer um filme. Para que entendessem melhor 

assistiram a um vídeo sobre como fazer um storyboard90. Depois disso contei a 

história de um menino que estava estudando, quando de repente sentiu uma mão 

tocar em seu ombro, com medo ele saiu correndo, mas quando olhou para trás viu 

que era só um robô.  

Expliquei que teriam que fazer um storyboard da história procurando usar 

os planos que havíamos conversado no dia anterior,  

 
 (MC) Vocês vão ter só seis quadros para contar essa história e 
vocês vão ter que mostrar um plano com o personagem.. 
(MN) Que personagem? 
(MC) Qual é o personagem principal? 
(MN e AL) O menino! 
(MC) Outro vai ter que ter um detalhe.. 
(MN) A mão do esqueleto! 
(MC) Isso eu não sei, vocês que vão escolher... 
(AL) A gente combina... 
(MC) Isso vocês combinam… e outro que vai mostrar 
(AL) Paisagem! 
(MC) Isso! Onde é esse lugar que está acontecendo essa ação? E 
vocês vão ter que dar um nome para essa história... 
 
 

Após as instruções, Marina e Alyson começam a discutir como vão 

apresentar a história: 

 
(AL) Já sei... 
(MC) Desenha aqui..  tem lápis de cor... 
(MR) porque não faz assim eu desenho e você fala que eu faço 
(AL) o título vai ser O menino corajoso 
(MN) Porque o menino corajoso? Ele não é corajoso... 
(AL) O Menino corajoso não, O menino medroso. 
 

As negociações de sentido acontecem acompanhadas de gestos e sinais, 

num primeiro momento Alyson atribui coragem ao personagem, mas com a 

                                            
89 Storyboard é uma sequência de quadrinhos que tem como finalidade marcar as principais 
passagens de uma história que será contada em um filme da forma mais próxima com a qual ela 
deverá aparecer na tela. Com ele as pessoas envolvidas no projeto percebem as nuances de 
sequência, ritmo das cenas, clima e a eficácia em transmitir a história.  
90 Trata-se de um trecho do seriado fantasma escritor, que foi exibido pela TV Cultura na década de 
1990. 
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intervenção de Marina muda a sua escolha, lembrando que o menino foge com 

medo da caveira... 
(MN) Vamos fazer assim o primeiro vai ser ele estudando, aí o 
segundo a gente coloca ele estudando só que com uma mão no 
ombro dele e depois vai ser o lugar, onde ele vai estar? 
(AL) Na escola quando acabou a aula de ciências... 
(MN) Pronto, deixa ele na biblioteca... 
(AL) Pronto, na biblioteca! 
(MN) Mas falta um... 
(AL) E no final a gente cria o título 
(MN) Ele correndo 
(AL) É... 
(MN) Que idade ele tem? 
(AL) Uma criança de 9-10 anos... 
(MN) Escolhe uma cor para o livro 
(AL) Pro livro? Pro livro é bom uma cor clara...um azul claro... 
(MN) Pega aí 5 cores... 
(AL) 5 ? ... a cor do menino aqui cor de pele... 
(MN) Ele vai ser preto 
(AL) Ele vai ser moreno??? 
(MN) Vai ser preto, (risos) ele é negro! 
(AL) Como é que vai fazer o olho dele? o olho, a boca? 
(MN) Ele vai ficar sem cara, só o chapéu, essas coisas... ele precisa 
de uma roupa... a roupa é de que cor? 
(AL) Eu gosto de vermelho ... azul vai seeer 
(MN) A calça? 
(AL) não o livro, azul escuro que vai ser a calça, que vai ser calça 
jeans 

 

Os dois vão combinando cada quadro, e os planos, geral, grande plano 

geral, detalhe... e Alyson faz uma careta, eu pergunto o que foi... 
(MC) Você está com uma cara... 
(AL) Assim? 
(MC) É... 
(AL) É que eu achei estranho ... sem olho... 
(MC) É o jeito dela desenhar... 
  

Alyson se incomoda pelo desenho de Marina não corresponder ao seu 

modelo de representação. Essa representação tem a ver com as possibilidades dele 

como criança de organização motora, mas também tem a ver com os padrões 

sociais de representação que circulam no social. Nesse sentido Marina surpreende 

por fugir a esses padrões: 

 
(MC) Porque vocês tiveram a ideia de fazer ele preto? 
(AL) É que... é que dá um toque diferente 
(MN) Eu só sei desenhar bonequinho preto ou bonequinho com 
cabelo de índio 
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(MC) Eu achei interessante porque normalmente a gente não vê 
bonequinho preto, porque normalmente as crianças desenham sem 
pintar por dentro 
(AL) Ou cor da pele 
(MC) Cor de pele branca né? porque tem cor de pele preta, morena... 
(AL) Chama essa cor de cor de pele porque ela é meia rosada 
(MC) Pois... mas os negros também não tem pele? 
(AL) Tem... 
(MC) E a cor da pele deles que cor que é? 
(AL) Marronzinho... 
(IS) Preto ou marrom... 
(AL) Meu tio, a cor da pele dele é marrom claro 
(MC) Então não é cor de pele também? A cor de pele pode ser preta, 
pode ser branca, rosa, marrom... 
(MN) Amarela... 
(AL) Só sei uma coisa nunca vai ser vermelha 
(IS) Fica vermelho da praia... 
 

Por que para Alyson a cor da pele é rósea? Qual é a cor que predomina 

nos personagens infantis? Quais são as pessoas que aparecem nas revistas, nos 

jornais, e a que fatos elas estão ligadas? De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística a maioria das pessoas que responderam ao último censo se 

declara branca (48,22%)91 e em segundo lugar a cor parda (44, 26%). A opção pela 

cor tem a ver com como a pessoa se apresenta na sociedade, que identidade ela 

projeta, como ela quer ser vista, tem a ver com qual espaço ela quer ocupar. 

Lembrando Freire, a aderência a uma concepção de sociedade na qual o modelo de 

homem é o branco, caucasiano, europeu, ter aparência branca ou quase branca é 

garantir o acesso a um arsenal de direitos, e de usufruto de bens sociais. Ser capaz 

de perceber essa lógica entranhada em nossos sentidos através inclusive das mais 

inocentes ilustrações de histórias infantis, nas denominações de produtos como 

meias cor da pele, (pele de quem?), problematizar essas questões é algo que passa 

pela educação desde os anos iniciais. 

 
(MC) Tem alguns filmes que são mais direcionados para meninos e 
outros para meninas, e vocês lembram de ter assistido algum assim 
(AL) Já sei, tem o da Tinker Bell92,  
(MC) AAAhhh é verdade! Porque você acha que ela é mais para 
menina? 
(AL) Porque é uma fada né? Uma fada e aparece poucos homens é 
só a Tinker Bell, ela é a principal e as meninas compram muito, 
caderno de Tinker Bell, então pra menina, igual PUKA,  

                                            
91 Informação disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD336&t= 
populacao-residente-por-cor-ou-raca>. Acesso em: 06 ago. 2011. 
92 Trata-se do nome em inglês da Fada Sininho, como é conhecida no Brasil, a fada da história de 
Peter Pan, portadora do pó mágico que faz as pessoas voar. 
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(MC) Será que quando as pessoas que fizeram a TB elas já 
pensaram em vender caderno da Tinker Bell... 
(AL) É tem, existe caderno de Tinker Bell, mas...mas só que o criador 
dá os desenhos pra marca de caderno e eles colam aquela foto que 
ele dá no caderno... faz figurinha... 
 

 

Alyson percebe a divisão de programas direcionados para meninas e para 

meninos, inclusive o comércio que ronda essas produções, porém não identifica uma 

intencionalidade de produção associada ao consumo desde a criação da história.  

A experiência com Marina e Alyson demonstrou para mim que quando as 

crianças têm espaço para falar sobre o que pensam o que veem nas mídias é 

possível ampliar o seu olhar, estimular a pensar sobre questões que normalmente 

não são tratadas como o consumo, as divisões sociais, e que ao oportunizarmos que 

se expressem, podemos por um lado proporcionar que organizem suas percepções 

sobre um determinado tema, e por outro lado a partir da explicitação desse 

pensamento, podemos na discussão coletiva oferecer novos dados para a 

ampliação de sua visão sobre aquele tema. 

Mesmo se tratando de um espaço não escolar, havia alguns aspectos da 

experiência que ajudaram manter a sua validade apesar da informalidade 

representada pela proximidade com as crianças. O fato de deixar claro para as 

crianças e as famílias que as atividades faziam parte dos estudos para o doutorado 

fizeram com que as crianças assumissem uma postura de compromisso e se 

interessassem em dar sua opinião, daí o tom quase professoral em alguns 

momentos. Pude perceber através da atitude de Isak por exemplo: 
 

Imagem 40 – Isac cobrindo os olhos enquanto Marina faz atividade 

 
 

Mais velho da turma Isac quer preservar sua imagem e opta por não 

participar das atividades, por isso sugeri que ele apenas gravasse. No terceiro dia, 

porém ele veio espontaneamente para frente das câmeras como vemos abaixo: 
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Imagem 41 – Isac esquece que está sendo filmado e cobre o rosto quando se lembra da câmera. 
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No terceiro dia de atividades quando pedi que assistissem e opinassem 

sobre algumas sequências de filmes. Sem que eu dissesse nada, Isak sentou-se 

espontaneamente a frente das câmeras para assistir. As mudanças de posição 

demonstram um envolvimento crescente, primeiro encostado ao fundo do sofá numa 

posição mais formal, aos poucos podemos perceber pela disposição dos braços e do 

tronco inclinado à frente, as expressões faciais em comparação com as de seus 

amigos que ele está cada vez mais envolvido com o que está assistindo. Na quinta 

foto já está opinando sobre o que assistiu... lá pelo final da atividade Isac lembra que 

está sendo filmado, então cobre o rosto e novamente assume uma posição de 

distanciamento, mas ao perceber que continuamos conversando ele retira sua 

proteção. O clima ameno que se formou no decorrer das atividades proporcionou a 

Isac a segurança para entrar e sair da atividade com ou sem suas máscaras. Num 

ambiente escolar também é possível obter as mesmas condições se o professor ou 

professora puder estabelecer uma comunicação dialógica com seus alunos. 

Apesar de se tratar de crianças frequentadoras de escolas particulares a 

experiência me proporcionou acompanhar situações de mobilização de 

conhecimentos e capacidades que ocorrem também na escola pública como por 

exemplo: ao relacionar as figuras na atividade da história das galinhas tiveram que 

estabelecer uma ordem entre elas e elaborar explicações lógicas para justificar suas 

escolhas,ainda que sua lógica seja muito particular e que se paute pela fantasia. A 

fabulação precisa ser reconhecida e valorizada pelo professor, pois as fabulações 

são um importante exercício de imaginação que contribuem na resolução de 

problemas. Não podemos nos esquecer de que muitas das atividades corriqueiras 

de nossos dias como escovar dentes, ou comer com talheres são o resultado do 

esforço imaginativo da humanidade, invenções como o avião, o submarino e o 

celular existiram antes na imaginação e foram durante muito tempo ficção antes de 

se tornarem realidade. 

Por outro lado suas fabulações carregam consigo uma interpretação de 

mundo e revelam suas representações como o uso da cor rósea como única cor 

possível para representar a pele reflete um pensamento que está disseminado em 

nossa sociedade. Recentemente em nosso país um grande banco veiculou 

nacionalmente uma peça publicitária que trazia como personagem principal o 

escritor Machado de Assis. A peça pretendia homenageá-lo, mas representou o 
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escritor que era negro, com um ator branco. Reclamações fizeram com que o banco 

se retratasse apresentando a peça com um ator negro93.  

Muitas vezes através de inocentes práticas escolares como, por exemplo, 

através das gravuras dos livros didáticos, dos vídeos que escolhemos, dos textos 

imagéticos, sonoros, criamos um modo de ser e de pensar, de nos representarmos, 

de representar o mundo. Nesse sentido é importante lembrar que a escolha dos 

conteúdos, dos materiais, das teorias precisa ser feita também de maneira crítica.  

Fusari (2001), exemplificando o trabalho na área de artes, incentiva os 

professores/as a darem espaço no currículo para artistas nacionais e 

latinoamericanos dialogando com artistas europeus, que são na maioria das vezes 

mais amplamente estudados em nossas escolas. Esse tipo de atitude colabora para 

a criação de uma ecologia de saberes indicado por Santos (2008c) como uma das 

estratégias disponíveis de reinvenção da emancipação. 

É importante que o trabalho com as mídias leve em consideração as 

características de cada um e que se faça um rodízio para que todos tenham 

oportunidade de experimentar as diferentes funções na produção de um vídeo. O 

objetivo é proporcionar através da experiência da gravação, produção de roteiros, 

fotografias, experimentação de ângulos planos, sons, que leve a uma aproximação 

maior com a linguagem, mas sem que isso faça das crianças necessariamente 

profissionais de vídeo. Assim como quando estudamos língua (estrangeira ou a 

nossa) somos levados a produzir textos em diferentes estilos, o desenvolvimento da 

leitura crítica das mídias passa também pelo exercício da produção de diferentes 

estilos. Não se trata de uma formação para a profissionalização, mas saber 

expressar nos meios audiovisuais assim como na escrita é fundamental para o 

exercício da cidadania. 

Lembro-me de um episódio que ilustra bem a necessidade que temos de 

saber elaborar nossos próprios textos, ou como diria Freire ser capaz de pronunciar 

a nossa própria palavra. Na época em que nosso em nosso país os preços subiam 

vertiginosamente no decorrer de um mesmo dia, as negociações salariais eram 

constantes e sempre tensas, pois havia por um lado o receio do desemprego e por 

outro a necessidade de manutenção dos negócios. Foi o que aconteceu na escola 

na qual trabalhava: uma negociação entre as diretoras da escola e as professoras. 

                                            
93 Disponível em: http://f5.folha.uol.com.br/televisao/988689-caixa-refaz-propaganda-e-mostra-
machado-de-assis-mulato.shtml consultado em 10/10/2011. 

http://f5.folha.uol.com.br/televisao/988689-caixa-refaz-propaganda-e-mostra-machado-de-assis-mulato.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/988689-caixa-refaz-propaganda-e-mostra-machado-de-assis-mulato.shtml
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Já havíamos feito várias reuniões sem que houvesse avanços. Após cada reunião a 

direção da escola produzia uma espécie de boletim sintetizando as discussões. 

Certa vez um grupo de professoras resolveu elaborar nossa própria síntese. A idéia 

era disponibilizar a versão dos professores ao lado do boletim da direção, porém o 

boletim dos professores foi disponibilizado antes da versão da direção, o que causou 

uma grande reação estabelecendo-se o conflito de fato. Até ali as nossas 

reivindicações eram tratadas nas sínteses como reações de insatisfações pessoais, 

mas a versão do grupo reconstextualizava a questão em outras premissas. Com as 

diferenças e os pontos de conflito evidentes as negociações puderam realmente 

avançar. 

O que tornou isso possível foi, além da leitura crítica da situação por parte 

do grupo de professoras, a possibilidade de fazer circular uma outra versão dos 

fatos. Foi o exercício de expressão da realidade a partir do nosso próprio ponto de 

vista que propiciou a superação dos processos de adesão. Da mesma forma os 

textos midiáticos precisam ser lidos criticamente, mas igualmente é preciso saber 

produzi-los de maneira crítica, sem que isso tome necessariamente uma dimensão 

profissional. 

As experiências com as professoras e com as crianças ajudaram a 

compreender melhor o universo do estudo das mídias, o que existe e o que pode vir 

a ser, então é hora de retomar os objetivos iniciais. 

 

 

 

 



Considerações finais 

 
À maneira de quem, saindo, fica.98 
 
 

O correr da vida embrulha tudo. 
A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. 
O que ela quer da gente é coragem 

Guimarães Rosa  

 

Uma pesquisa não se faz logo nos primeiros passos e não se revela ao 

pesquisador/a em toda a sua inteireza de saída, ao contrário ela vai ficando mais 

consciente no apagar das luzes, no cerrar das cortinas. O mapa da trajetória só se 

obtém após o caminho feito. Segundo os cânones da pesquisa esse caminho tem 

que ser deixado claro nos capítulos iniciais, para que os leitores possam seguir os 

passos do pesquisador/a com as marcas aparentes, com os sinais de desvio, com 

os buracos e acostamentos bem visíveis. No entanto, como diz o poeta, a vida é real 

e de viés, ao optar por uma apresentação em forma de narrativa transformei-me eu 

mesma em personagem dessa história e como personagem corri riscos.  

O processo de pesquisa no nível de doutoramento pressupõe também um 

processo de formação do pesquisador. É no fazendo e vendo fazer da pesquisa que 

nos tornamos pesquisadores, não completos posto que o inacabamento é uma das 

qualidades humanas mais bonitas. O risco que corri na minha forma de narrar e de 

vivenciar o processo da pesquisa foi o de querer ao mesmo tempo em que refleti 

sobre os passos da pesquisa querer informar a leitora ou leitor sobre esse processo 

de autoformação através da explicitação das minhas dúvidas e dos impulsos que me 

levaram a determinadas buscas teóricas.  

Isso porque no decorrer da pesquisa o entrelaçamento das várias 

histórias me levou a refletir sobre a minha própria história e sobre como ela 

condicionava minha compreensão.  

As questões apresentadas aqui, primeiro as vivi como emoção, 

sentimento, intuição. E no processo da pesquisa fui procurando encontrar nos casos, 

nas vivências – as minhas, as emprestadas, as compartilhadas – “explicitar as 
                                            
98 Dito adaptado de Paulo Freire. 
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estruturas sociais de referência sobre o quê e sobre quem esse Eu, está falando” 

(FERREIRA, 2006, p. 25). 

No decorrer da pesquisa pude perceber alguns mitos relacionados à 

formação inicial, embora soubesse teoricamente que a formação inicial é generalista 

e por isso sua função é apresentar ao profissional os caminhos e possibilidades a 

seguir, foi no processo da pesquisa que me descobri mais moderna do que 

imaginava, pretendendo que a formação inicial desse conta da formação de 

professores de maneira integral. Foi enfrentando as dificuldades, as fragmentações 

no acompanhamento das experiências de formação descritas aqui que percebi que 

precisava construir internamente essa noção de continuidade. 

Não obstante, o lugar do estudo das mídias na formação inicial e 

continuada de professores necessita ser questionado. Tendo em vista a participação 

das mídias na estruturação dos modos de vida, das identidades, do modo como 

entendemos que deva ser a organização da vida em sociedade, a discussão da 

presença do estudo das mídias como item básico do currículo escolar deveria estar 

mais avançada em nosso país. No entanto, a análise das políticas educacionais 

indicou que o entendimento do estudo das mídias na esfera governamental privilegia 

o acesso e a usabilidade para o desenvolvimento de objetivos educacionais em 

outras áreas, sem estabelecer uma política de estudo das mídias. Mesmo quando há 

uma iniciativa oficial, essa ocorre na modalidade educação continuada, em termos 

de educação a distância, o que tem se configurado como uma tarefa a mais, um 

trabalho extra não remunerado. 

Nesse sentido, as ações mais significativas em relação ao estudo das 

mídias na escola estão sendo feitas nas margens, nos territórios de fronteiras, nas 

brechas legislativas, por iniciativa de professores que por afinidade com a temática 

encontram uma interpretação favorável em algum item dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais ou a programas, muitas vezes, externos à escola que discutem 

indiretamente a questão como aqueles ligados ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Apesar de o país ter sediado discussões importantes como a 4ª Cúpula 

de Mídias para Crianças em 2002 ou do encontro das Nações Unidas para Aliança 

das Civilizações99, essas iniciativas não se traduziram em políticas mais 

                                            
99 Esta aliança visa a tolerância entre os povos, promovendo projetos inovadores no domínio da 
educação, juventude, meios de comunicação (media literacy) e migração, a fim de construir a 
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consistentes quanto à introdução de estudos das mídias no ensino fundamental e na 

formação inicial de professores. Isso talvez se explique pelo envolvimento do Estado 

com os setores empresariais interessados na venda de equipamentos e materiais 

didáticos, ou de informação100.  

Por outro lado, essa frouxidão tem aberto espaço para que projetos de 

estudo das mídias sejam adotados inclusive nos ambientes destinados originalmente 

para o fomento exclusivo da informática educativa como os Núcleos de Tecnologia 

Educacional. Embora haja um direcionamento para interpretar as TIC numa 

perspectiva mais técnica, este não é o único entendimento presente no cenário 

educacional. Projetos que atuam na convergência das mídias têm conseguido trazer 

para a escola discussões importantes a respeito da problematização do papel das 

mídias na sociedade hoje e lidar com as questões de produção e circulação de 

sentidos. O aumento do número de grupos de pesquisas e a disseminação de 

trabalhos realizados por educadores na escola ou em organizações não 

governamentais têm auxiliado essa área, mas há muito que fazer. É preciso não se 

contentar com as brechas, mas a partir delas criar novos espaços para a 

contestação da conversão dos direitos em concessão, como se fossem favores, é 

preciso desnaturalizar o improviso e denunciar o descaso. 

No Brasil existem muitas iniciativas interessantes dispersas pelo nosso 

território que não se comunicam, e por isso não conseguem se apoiar mutuamente. 

A geografia, a ocupação histórica, organização política, as atividades de fomento a 

pesquisa de forma dispersa não favorecem a disseminação e intercâmbio de 

experiências entre investigadores e docentes, dificultando a troca de informações e 

circulação das boas práticas pedagógicas com mídias que dessem sustentação a 

uma cultura de estudo das mídias. Rosseti-Ferreira (2005) referindo-se ao trabalho 

realizado por ONGs dedicadas a educação para as mídias aponta a 

descontinuidade, a falta de verbas, além da já referida falta de comunicação entre os 

diversos segmentos que atuam nesse setor como obstáculos a serem superados. 

Embora o trabalho desenvolvido por ONGs seja bem vindo e necessário é 

preciso trazer a discussão do estudo das mídias para o âmbito da escola. É 

importante discutir quais seriam as bases de uma legislação sobre o estudo das 

                                                                                                                                        
confiança, a reconciliação e o respeito mútuo entre comunidades diversas. O evento foi realizado na 
cidade do Rio de Janeiro em maio de 2010. Mais informações ver: <http://www.unaoc.org/rioforum>. 
100 Muitos integrantes do setor político são proprietários de emissoras de rádio ou de TV. 
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mídias na escola e na formação de professores, tendo em vista as diferentes 

perspectivas teóricas que orientam essas ações como: a mídia-educação, a 

educomunicação, e aqueles que não se filiam nem a uma nem a outra corrente. O 

aprofundamento desses questionamentos se constitui num importante caminho a ser 

trilhado por educadores, pesquisadores e todos os profissionais que atuam na área 

da comunicação e educação. Nesse sentido, existe a necessidade premente de 

aumentar o número de pesquisadores, fortalecer os núcleos de pesquisa, ampliar o 

campo de ação desses grupos de pesquisa com retorno amplo para a sociedade e 

adotar uma estratégia de atuação política em prol do desenvolvimento desses 

estudos na formação inicial e continuada de professores.  

A experiência europeia me fez compreender que os avanços tecnológicos 

e as possibilidades de conectividade e publicização de conteúdos midiáticos 

requerem uma educação na perspectiva crítica para ser emancipatória, uma vez que 

o acesso e a familiaridade são condições necessárias, mas não suficientes 
para garantir a apropriação e o exercício de práticas midiáticas mais 
democráticas. 

Como os professores e professoras que procuram uma formação nessa 

área têm conseguido abrir espaço para o exercício do estudo das mídias? Como 

isso se reflete em sua prática?  

No contexto das políticas educacionais as mídias são entendidas como 

portadoras de informações cujo contato por si só seria suficiente para aumentar a 

qualidade da educação. Nesse sentido a procura de uma formação continuada é 

uma forma de legitimação do trabalho com as mídias numa perspectiva diferente da 

que está posta. 

A formação baseada na ideia de dialogicidade e do compromisso social 

para o exercício da cidadania não aparece de forma explicita na fala das professoras 

participantes da pesquisa, mas diluída, aqui e acolá em movimentos de idas e 

vindas, às vezes ambíguos, às vezes contraditórios, incertos porque a experiência 

com a mídia e a educação no social é incerta, contraditória e ambígua. Elas 

frequentam cursos de capacitação fundamentados em conhecimentos importantes, 

mas os avanços são muito vagarosos, pois as condições de oferta tornam o 

processo de aquisição bastante acidentado e diluído. E por consequência sua 

compreensão do trabalho com as mídias é feito de prevalências entre o discurso do 

senso comum da cultura escolar e os conhecimentos em uma perspectiva mais 
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emancipatória, contribuindo ainda mais para que os avanços se processem de 

maneira mais lenta. 

A falta de cursos e de materiais de referencia para esse trabalho é um 

desafio a ser enfrentado pelas universidades no seu compromisso de retornar os 

conhecimentos produzidos para a sociedade que a mantêm. 

A experiência com as professoras e com as crianças apontou existe 

demanda por uma formação mais ampla e contínua sobre o estudo das mídias. Para 

atendê-las é preciso levar em consideração as condições de trabalho. 

Quer pela função como meio de veiculação cultural de visão de mundo, 

quer pela presença como meio de flexibilização do trabalho docente, o estudo das 

mídias e as condições de trabalho se cruzam necessariamente na perspectiva da 

emancipação. Isso porque é na problematização dessas condições que é possível 

perceber o quanto elas direcionam/interditam/colaboram para que a discussão sobre 

os entendimentos pessoais e os dos alunos sobre as mídias favoreça a reflexão 

sobre sua própria prática e a fazer a transposição didática desses estudos de acordo 

com a sua realidade. 

As experiências feitas não permitiram a formulação de uma proposta 

metodológica detalhada do estudo das mídias, mas é possível pensar que elas 

necessariamente passarão por diferentes dimensões: 

a) Conteúdo – Leitura básica da mensagem: do que se trata a história, o 

que se está vendo. É preciso fomentar a interpretação de cada um e as 

interpretações coletivas de modo que não haja um modelo rígido e que uma possa 

enriquecer a outra acrescentando camadas de significado. 

b) Linguagem – como está sendo mostrado, de que forma, quais as 

formas de combinar os elementos para construir a narrativa. O estudo de elementos 

da narrativa audiovisual como: planos, sons, ruídos, gestos, etc., podem levar a uma 

compreensão muito mais ampliada do que se apresenta na produção midiática. 

c) Técnica – que recursos utilizaram para mostrar. Como foi feito para 

mostrar daquele jeito, o que é preciso? Há um nível bastante técnico sobre o 

conhecimento de equipamentos e programas que fazem parte da aprendizagem 

sobre a produção midiática que necessita tempo para ser adquirido e vai além da 

leitura de manuais, muitas vezes é necessário entender a lógica que os rege. 

d) Apropriação – Como posso fazer igual? A imitação de um 

procedimento, ou percorrer os mesmos caminhos já trilhados por outros favorece a 



 206 

apropriação das linguagens midiáticas numa perspectiva emancipatória quando é 

feita de maneira crítica. 

e) Criação – Como fazer diferente? A apropriação crítica pode levar a 

experimentação de outros possíveis, a circulação de outras visões de mundo, 

incentivar novos usos das técnicas que criem outras formas de narrativas. 

f) Audiência – Como os outros percebem o que fiz? Muitas experiências 

nessa área têm ocorrido de forma narcísica, as produções midiáticas escolares 

raramente têm ultrapassado as paredes da sala de aula. Ao incluir o outro, a 

perspectiva da comunicação fica mais presente, pois a consciência do outro é 

indispensável à compreensão do processo comunicativo. 

g) Circulação – Como me percebo através do outro? A circulação 

pressupõe a vulnerabilidade da produção midiática ao alheio e sua transformação 

pelo outro, assim como introduz no circuito comunicativo a possibilidade de outras 

visões de mundo. Trabalhar a circulação de maneira crítica favorece a 

experimentação de vivências emancipatórias na produção e recepção midiáticas. 

h) Cidadania – Como participo do circuito comunicativo? A participação 

no circuito comunicativo numa perspectiva emancipatória traz para as pessoas outra 

percepção de si, de como os outros recebem e reagem as suas expressões, traz 

também uma percepção do coletivo e de sua parcela de responsabilidade nele. 

Cada um desses passos tem gradações e podem ser espiraladas 

reinventando recorrendo e reinventando o conhecimento com novas perspectivas a 

cada vez que um tema reaparece. 

A pesquisa aponta desafios para a universidade na assunção do 

compromisso político de contribuir para a materialização do lugar do estudo das 

mídias numa perspectiva emancipatória na formação de professores e no 

desenvolvimento de pesquisas e materiais de orientação para este trabalho. 
 
 

Deus nos dá pessoas e coisas, para aprendermos a alegria... 
Depois, retoma coisas e pessoas  
para ver se já somos capazes da alegria sozinhos... 
Guimarães Rosa 
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Quadro de entrevistados e instituições visitadas 

 

Angel Ruiz 
 
Jornalista e professor de Espanhol atua como voluntário no CLEMI e 
desenvolve com seus alunos atividades relacionadas à Semana da 
Imprensa. Fluente em português me apresentou as dependências e o 
trabalho da instituição, especialmente os ligados á produção de Jornais. 
http://clemi.scola.ac-paris.fr/ 

 

Antonio Nóvoa 
 
Reitor da Universidade de Lisboa e autor de vários livros sobre formação 
de professores. Concedeu entrevista a respeito de formação de 
professores, mídia e educação. Sua entrevista contribuiu para que 
entendensse melhor as questões de formação de professores. 
http://www.ul.pt 

 

David Buckingham 
 
Professor de Educação do Instituto de Educação, Universidade de Londres, 
onde dirige o Centre for the Study of Children, Youth and Media. Concedeu 
entrevista a respeito do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Centro e 
fez um panorama de questões importantes na área de mídia e educação no 
Reino Unido.   http://www.ioe.ac.uk/study/LKLB_7.html 

 

Graça Lobo 
 
Atua na Direção Regional de Educação do Algarve e membro do Cineclube 
de Faro, concedeu entrevista a respeito da implementação do programa de 
ensino de cinema nas escolas. Este programa é fruto de sua dissertação de 
mestrado. 
http://www.drealg.min-edu.pt/content_newsdet.asp?newsID=3176&auxID=news 

 

Hudson Moura 
 
Professor da Simon Fraser University (Canadá), pesquisador na área de 
cinema intercultural, intermidialidade, estudos deleuzianos, documentário e 
interculturalidade. Concedeu entrevista a respeito de formação de 
professores e cultura das telas. 
http://www.intermidias.com  

 

José Inácio Aguaded Gomez 
 
Vice-reitor de Tecnologias, Inovação e Qualidade da Universidade de 
Huelva, Diretor do Grupo Comunicar, concedeu entrevista sobre as 
iniciativas no terreno da educação para a mídia, à investigação e à edição 
de livros, revistas e outros materiais, empreendidas pelo Grupo Comunicar. 
http://www.grupocomunicar.com/ 

 

Jurjo Santomé Torres 
 
Professor catedrático de Didática e Organização Escolar na Universidade 
da Corunha. Trabalha em temas relativos à sociologia do currículo e do 
currículo integrado. Concedeu uma entrevista a respeito do papel das 
mídias no currículo e na formação de professores. 
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=87&doc=7888&mid=2 

http://clemi.scola.ac-paris.fr/
http://www.ul.pt/
http://www.ioe.ac.uk/study/LKLB_7.html
http://www.drealg.min-edu.pt/content_newsdet.asp?newsID=3176&auxID=news
http://www.intermidias.com/
http://www.grupocomunicar.com/
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=87&doc=7888&mid=2
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Mark Reid  
 
Chefe de Educação do BFI, onde trabalha desde 1998. Antes, ensinou 
Inglês e Media Filme no sul de Londres por 7 anos. Concedeu entrevista 
sobre os materiais didáticos e programas pedagógicos desenvolvidos na 
área de mídia e educação no BFI 
http://www.bfi.org.uk/education/contacts/assoctutors/mentors.html 

 

Pedro Felix 
 
Então aluno do Mestrado em Comunicação da UALG, concedeu entrevista 
a respeito da pesquisa que desenvolvia na época sobre a elaboração de 
manuais de ensino para a disciplina Cinema no terceiro ciclo da educação 
básica. 
http://www.cinemano3ciclo.blogspot.com/ 

 

Raquel Pacheco 
 
Jornalista e pesquisadora, Raquel concedeu entrevista a respeito do 
projeto que desenvolveu com alunos de uma escola portuguesa com a 
produção de filmes e como isso os ajudou a expressar sua própria cultura. 
http://mediaeliteracia.blogspot.com/ 

 

Roger Dale 
 
Professor da universidade de Bristol concedeu entrevista a respeito de 
suas pesquisas sobre essa temática do ponto de vista sociológico. Esta 
entrevista foi publicada na Revista Educação em Questão. 
http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/pdfs/v31n17.pdf 

 

CLEMI – Centre de liaison de l'enseignement et des 
médias d'information.  
 
Ligado ao Ministério da Educação francês, 
desenvolve trabalhos voltados para a formação de 
professores. A entrevista enfocou esse trabalho, as 
consultorias e cursos ministrados para diversos 
seguimentos midiáticos: jornal impresso, jornal 
online, rádio, televisão etc. - http://www.clemi.org/ 

 

BFI – Instituto Britânico de Filmes (UK) 
 
Entrevista com Mark Reid, coordenador da equipe 
de educadores, a respeito do trabalho nessa 
instituição a sobre a produção de material na área 
de mídia e educação além de relatos sobre a larga 
experiência do BFI na formação de professores 
nessa área. 
http://www.bfi.org.uk/education/ 

 

http://www.bfi.org.uk/education/contacts/assoctutors/mentors.html
http://www.cinemano3ciclo.blogspot.com/
http://mediaeliteracia.blogspot.com/
http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/pdfs/v31n17.pdf
http://www.clemi.org/
http://www.bfi.org.uk/education/
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Leitura de imagens dos alunos da  
Escola Municipal Monsenhor Joaquim Honório 

 
Na semana passada a Professora Laura e a equipe da biblioteca 

apresentou um vídeo para as crianças chamado For the birds da produtora Pixar.  

A história se passa em cima de uma linha de transmissão elétrica e 

mostra um grupo de pequenos pássaros que se sente incomodado com um pássaro 

de outra espécie, que quer juntar-se a eles. No final, os pequenos pássaros terão 

muito o que se arrepender por terem sido pouco receptivos. 

Após a exibição do filme ela conversou com as crianças a respeito do 

vídeo depois elas fizeram registros escritos e registros em desenho, conforme a 

faixa etária das turmas.  

 

Na turma de Educação Infantil, podemos ver os desenhos de Lucas, 

André e Letícia: 

 

 

 

 
    A N D R É 

 
 

Qual teria sido a ideia que Pedro Lucas e de André tiveram para fazer os 

seus desenhos? Isso eles não contaram, mas os desenhos deles são muito legais e 

mostram que prestaram bastante atenção... Olha como o jeito deles desenharem 
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os pássaros no poste e no fio ficou bem parecido com o original!!! Os dois deram um 

jeito de mostrar a diferença entre os pássaros, Pedro Lucas diferenciou pelo 

tamanho e até lembrou de colocar o detalhe da asa do passado maior acenando 

para os menores. André preferiu mudar a cor dos pássaros que estavam no fio e 

dessa forma acabou marcando também uma diferença entre eles. 

Já Velaria Letícia parece ter retratado o momento de chegada dos 

pássaros.  

 

  
 

O interessante é que ela destaca o bico dos pássaros colorindo-os de 

vermelho. Ela também desenha os olhos bem abertos. Parece que Velaria Letícia 

notou que o jeito que a gente desenha os olhos e o bico ajuda as pessoas a 
perceberem as emoções dos pássaros – se eles estão alegres, zangados, 

medrosos, atentos...  

Outra coisa bem legal do desenho da Letícia é que ela desenhou os 

pássaros no ar (reparem que ao contrário do Pedro Lucas e do André, o desenho 

dela não tem fios nem postes) e é muito bacana a sensação de movimento que o 

desenho de Letícia nos traz, parece mesmo que eles estão voando com suas 

asinhas abertas. E o detalhe dos pés então? Não estão iguaizinhos?!!  

Pois é a turma da educação infantil mandou super bem nos desenhos, 

mas a turma do Segundo Ano B esteve na biblioteca e assistiu a esse filme 

também. 
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Olha só o desenho do Lucas do segundo ano!!!! Ele retratou cada 
momento da história!!  O começo da história com o título, sim porque toda história 

começa com o título!!! Depois já mostrou os momentos do auge da história que é a 

chegada do Pássaro grande no fio e em seguida a tentativa dos pássaros pequenos 

de colocá-lo para fora do fio (Até as bicadas dos pássaros pequenininhos no 

grandão ele mostrou!!!). Sem esquecer do final quando os passarinhos acabam 

ficando pelados e sem graça e dessa vez quem riu foi o pássaro maior... e que 

menino mais observador, ele usou as mesmas cores que foram usadas nos 

desenhos do filme. E não esqueceu de colocar números nas cenas pra gente não 

se perder ... um artista!!! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nossa amiga Larissa também fez um desenho e escreveu um texto bem 
bonitinho, olha só: 
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“Uns passarinhos chegaram em um fio e 

depois chegou um pássaro gigante e os 
passarinhos se afastaram. Depois o outro 
passarinho foi para o meio, depois ficou 
imprensado, e depois ele caiu no chão e os 
outros pássaros voaram lá para cima e depois 
eles caíram e ficaram pelados.” 

 

 
Olha aí que bonitinha a Larissa no auditório 

assistindo ao filme! 

 
Viram só como em poucas palavras a Larissa contou toda a história 

começo, meio e fim? Agora vamos ver o que a Júlia Samira fez? 

 

 

 
Coisas de pássaros 
 
Júlia Samira Almeida Fernandes 
 
Os pássaros ficaram brincando ai 

lá vem o pássaro queria brincar com os 
pássaros, mas os pássaros acharam que 
ele ia picar eles, aí os pássaros se 
afastaram porque eles acharam que o 
pássaro ia picar eles. Aí o pássaro foi pro 
meio dos pássaros, aí o pássaro caiu, aí 
os pássaros ficaram batendo, aí o pássaro 
chegou no topo junto com pássaros aí o 
pássaro saiu do fio, aí os pássaros foram 
lá pra cima, aí eles caíram, aí eles 
estavam pelados aí o pássaro ficou rindo, 
aí os pássaros foram pro mato. 

 

 
Júlia se concentrou mais em escrever sua versão da história, e o mais 

interessante é que na sua versão, ela dá uma explicação para a atitude dos 

pássaros pequenos – para Júlia eles ficaram com medo do pássaro maior achando 

que ele iria picá-los. Será que eles estavam só se defendendo? Não sei, mas para 

ela o pássaro grande só queria mesmo era brincar! 
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Na minha opinião eu gostei muito 
dessa história, achei muito legal porque 
os pássaros menores bicaram o grande 
e ele ficou zangado e sofrido. De tanto 
apanhar, ele caiu do fio, então caíram 
também os pequenos e ficaram todos 
pelados e o grande mangou deles e 
eles correram pra trás dele. 

 

 

A Bruna já achou que o pássaro grande estava zangado e sofrido, será 

que o pássaro grande soltou os o fio de propósito para os pássaros pequenos 

levarem um susto? 

 

 
 

Era uma vez uns pássaros brigando num poste, de 

repente apareceu um pássaro muito grande e eles iam 

pensar que ia comer eles, depois eles fizeram careta, 

eles ficaram com raiva dele eles se estranharam com 

um olho grande, depois o pássaro se aproximou e 

depois ele se aproximou mais ainda 

 
O Gabriel parece que não teve tempo de escrever tudo o que queria, mas 

sua versão da história é bem legal, para ele os pássaros pequenos também 
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acharam que o Grande ia atacá-los, mas prestem atenção como o seu jeito de 

contar parece com aqueles filmes de suspense.... quando ele diz: eles se 
estranharam... com um olho grande.... se aproximou.... se aproximou mais 
ainda... nossa dá até um arrepio na gente só de ouvir!!!  

 

 
 

 

O Roger e o Gabriel são muito amigos, acho que por isso tiveram a ideia 

de fazer as capas iguais. 

 
 Roger conta sua história assim:  

 

Era uma vez muitos passarinhos que estavam brigando em 

um fio, quando um pássaro muito grande apareceu, e eles 

olharam com um olhar muito estranho para ele. O 

pássaro grande ficou com a cabeça para baixo. 

Os passarinhos começaram a beliscar o 

pássaro grande, e os pássaros beliscaram até sobrar 
só um dedo do pássaro grande. O pássaro grande 

pensou em soltar o fio.  
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Quando o pássaro grande soltou o fio os passarinhos 

pequenos deram um pulo muito grande que quando os 

passarinhos caíram, todos ficaram pelados, enquanto o 

pássaro grande ria deles. E os passarinhos correram para o 

milhareiro. FIM 
 

Viram só como ele captou cada momento da história? Com direito à “olhar 

estranho” dos passarinhos. Roger percebeu direitinho que aquele tipo de olhar já 

era um sinal de que os passarinhos estavam com alguma ideia muito suspeita!!! 

Tanto que nessa hora não aparece muito o corpo dos pássaros, o destaque maior é 

para o olhar... Que menino mais observador, até parece um detetive, não deixa 

escapar nada!!!! 

 

 
 

Moral da História 
 

Nunca mangue de 
ninguém porque esse 
alguém pode ser muito 
especial. 

Coisas de pássaro 
Era uma vez uns pequenos pássaros que adoravam brincar no fio 
elétrico, ele e outro pássaro. Eles estariam rindo do pássaro 
grande que estava lá. Eles estavam com preconceito do pássaro 
grande. E o pássaro grande, ele pegou e foi pro fio e os pássaros 
pequenos começaram a brigar com ele. Ele tava quase caindo do 
fio elétrico e os pássaros começaram a picar o pé dele. Ele caiu 
os pássaros caíram também no chão e assim acaba a história dos 
pássaros. FIM 
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Nessa versão a criança gostou tanto de desenhar com o giz vermelho que 

se empolgou e não foi possível ler direito o seu nome, Uma pena, mas o seu jeito de 

contar a história é bastante interessante. Para essa criança o preconceito foi a 

mensagem mais forte,  tanto que fez até uma moral da história alertando para não 

se mangar dos outros...  

 

  
Minha Opinião 

 
Eu gostei dos pássaros quando eles começaram a brigar, mas não é bom brigar 

com, porque é ruim. 
Tatiane Cristina 

 
 

Tatiane Cristina foi tão econômica que não ficamos sabendo porque ela 

gostou da briga e em que momento a briga é ruim, como ela se sentiu vendo o 

filme... deixou a gente numa curiosidade só! 

 

 

  
 

Na minha opinião, eu achei 
muito engraçado e interessante, 
na minha opinião estava legal. 

 
Cintia 
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Cíntia falou tão pouquinho que nem ficamos sabendo qual parte ela achou 

engraçada, será que ela estava com pressa naquela hora? Mas pelo seu desenho 

parece que o que mais chamou a sua atenção foi o pássaro grande e os 

passarinhos pelados...  

Pois é, a turma da terceira série mandou bem nos textos e desenhos, mas 

como será que foi a turma da quarta série? 

Vamos começar pelo desenho de Flaviana é muito lindo, ela fez uma 

espécie de capa retratando o momento em que o pássaro grande fica de cabeça 

para baixo... será que aqueles traços amarelos são o vento soprando no campo de 

trigo, qual foi a sua ideia? 

  

 
 

Coisas de Pássaro 
Flaviana  

Era uma vez vários pássaros e que certo dia chegou um pássaro maior que todos, 
mas assim que ele chegou lá, percebeu que ninguém gostava dele, Só porque ele era maior 
que todos e os outros pássaros tinham preconceito com ele, mas mesmo assim ele seguiu 
sua vida. 
 

A Flaviana já fez uma versão toda própria, para ela os passarinhos 

estavam sendo preconceituosos, o que será que fez com que ela pensasse assim? 

Quais as cenas que mostram esse preconceito? Tenho certeza de que a Flaviana 

poderá contar tudinho prá gente! 
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O que achei da história  
Coisas da Pássaros 

Gabriela de Melo 
Eu achei que o preconceito nessa história era grande.   
Do que fala a história?  
Fala de pássaros que só olham para um pássaro e não gostam. 
Essa é a minha opinião sobre Coisas de Pássaros 

 

Parece que a Gabriela estava com mais vontade de desenhar que de 

escrever, olha só como ela caprichou no desenho, ela fez cada pássaro de um jeito, 

retratando uma posição diferente dando a ideia do agito dos pássaros pequenos... 

Já a Micaele escreveu uma versão com começo meio e fim, pelo jeito ela 

parece que gostou do pássaro grande porque deu destaque a ele em seu desenho, 

aparecendo de corpo inteiro na capa com bastante detalhes. 

  
Coisas de Pássaro 

Era uma vez muitos pássaros voando e resolveram ficar em um fio, e ficaram brincando. 
Quando eles olharam pro lado e viram o pássaro e ele pulou no fio, os pássaros já sabiam se 
ele sair os pássaros vão voar. Sem querer o pássaro caiu e ficou com uma mão. 2 pássaros 
ficaram picando o dedo e caia. Quando ele caiu, os pássaros voaram. Quando caíram ficaram 
sem as penas  
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Que criatividade do Luiz Felipe, ele deu um título bem sugestivo, pena que 

não deu tempo dele terminar sua história, e não foi só isso ele deu até um nome 

para o pássaro grande – João! Como será que ele teve essa ideia? Conta pra gente 

Luiz todos querem saber!!!! 

  
Coisas de Pássaros 

 
A história do filme fala dos pássaros que estavam sobre o fio elétrico. Os 
pássaros pequenos discriminaram o pássaro grande, pois não conseguiam 
conviver com os outros pássaros se achavam os melhores do mundo, não 
querem ser amigos dos outros pássaros. 
 
Aluna Poliana de Oliveira 
 

 

A Trama dos Pássaros 
Pequenos e a Esperteza do 

Grande 
 Luiz Felipe 

Escola MMJH 
Natal 17/11/10 
 
Era uma vez no poste de 
energia, apareceram uns 
passarinhos, depois vários 
passarinhos começaram a briga 
depois viram o pássaro João e 
se fartaram de João. Mas João 
achou que eles eram amigos e 
foi para perto, empurraram ele 
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A Poliana foi bem direta, para ela houve discriminação mesmo! Mas será 

mesmo que aquele bando de passarinhos pequenos não querem ser amigos de 

ninguém? Explica pra gente garota como foi que os pássaros pequenos mostraram 

isso... será que foi o olhar estranho???? Hummmm só a Poliana poderá nos contar! 

 

  
 

 
Moral da História 
Quem ri por último, ri melhor. 

 
Coisas de pássaros  
Era uma vez um pequeno pássaro que veio e pousou num fio elétrico, veio outro 

pássaro e pousou também e depois todos pousaram. 
Mas quando cada um pousava começaram a brigar, brigar e brigar, até que viram um 

pássaro muito maior do que eles, e quando o pássaro grande chegou um pouquinho perto 
os pequenos começaram a rir, e o grande chegou no meio deles e o fio elétrico afundou e o 
pássaro grande ficou com os dedos pendurados e de cabeça para baixo, e os pequenos 
picaram os dedos do grande, e ele caiu, mas voaram e também caíram, mas só que ficaram 
sem penas. 

Amanda de M Sales. 
 

 

Amanda caprichou nos desenhos, olha só a capa, o seu pássaro grande está 

em destaque e até parece que vai voar!!!! E o destaque que ela deu ao título, como 

será que ela teve a ideia de desenhar assim? Será que ela viu que nos filmes e nos 

livros o título também tem destaque? Sua versão da história conta toda a sequência 

do filme dando a ideia de cada coisa que acontece. 
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