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RESUMO 

 

A pesquisa em evidência busca mostrar a importância da formação docente 

para a mídia televisiva. Percebe o potencial das estratégias de formação, como 

elementos indispensáveis para tornar os professores profissionais aptos ao 

desenvolvimento de ações educativas voltadas para a leitura critica da mídia 

televisiva. Apóia-se no aporte conceitual fornecido especialmente por Belloni 

(2001), Buckingham (2005, 2007), Elias (1998), Fantin (2007), Fischer (2001, 

2007), Imbernón (2009), Placco e Souza (2006), Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2004) e Tardif (2002). Organiza um grupo de discussão, com a participação de 

professores de escolas públicas municipais, prevendo encontros periódicos, a 

fim de realizar debates em torno do eixo mídia televisiva e educação. Emprega 

algumas estratégias de formação, visando promover o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem dos docentes envolvidos. Utiliza a 

metodologia da pesquisa-ação-formação, baseando-se nos enunciados de 

Thiollent (2007) e Vosgerau (2009).  Aplica a análise de conteúdo de Bardin 

(2009), para auxiliar na organização das categorias surgidas a partir dos dados 

coletados. Acredita numa possível especificidade da formação docente para o 

uso crítico da mídia televisiva, considerando o potencial criativo do professor, o 

seu contexto pessoal e de atuação profissional, as suas vivências com a mídia 

televisiva, assim como as dos discentes, e a capacidade de refletir sobre a 

própria prática, sendo esta a tese defendida pela investigação em destaque.     

Palavras-chave: Formação Docente; Mídia Televisiva; Estratégias de Formação 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette recherche à comme but montrer l'importance de la formation des 

enseignants pour la média télévisive. Réaliser le potentiel des stratégies de 

formation, comme des éléments essentiels pour faire les enseignants 

professionnels capables de développer des interventions éducatives pour la 

lecture critique de la média télévisive. le travail repose sur l'apport conceptuel 

prévu spécialement par Belloni (2001), Buckingham (2005, 2007), Elias (1998), 

Fantin (2007), Fischer (2001, 2007), Imbernón (2009), Placco e Souza (2006), 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) e Tardif (2002). Organiser un groupe de 

discussion avec la participation des enseignants dans les écoles publiques de 

ville, en ayant  des réunions périodiques pour la réalisation de discussions 

autour de l'arbre de la média télévisive et l'éducation. Le travail emploie des 

stratégies de formation, en ayant le but de promouvoir le développement de 

l'enseignement et l'apprentissage des enseignants concernés. Il utilise la 

méthodologie de recherche-action-formation, en se fondant sur des 

déclarations de Thiollent (2007) et de Vosgerau (2009). Ce travail applique 

l'analyse du contenu de Bardin (2009), pour aider à l'organisation des 

catégories émergées à partir des données recueillies. Il croit à une possible 

spécificité de la formation des enseignants pour l'utilisation critique de la média 

télévisive, en considérant le potentiel créatif de l'enseignant, le contexte 

personnel et de la performance professionnelle, leurs expériences avec les 

médias de télévision, ainsi que celles des étudiants, et la capacité de réfléchir 

sur la pratique, et c'est ça la thèse de cette recherche. 

 

Mots-clés: formation des enseignants; Télévision médias; Stratégies de 

formation 

 

 

 



RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo mostrar la importancia de la formación del 

profesorado para la media televisiva. Darse cuenta del potencial de las 

estrategias de formación, como elementos esenciales para hacer los 

profesionales docentes capaces de desarrollar intervenciones educativas hacia 

la lectura crítica de la media televisiva. Se basa en el aporte conceptual 

ofrecido especialmente por Belloni (2001), Buckingham (2005, 2007), Elias 

(1998), Fantin (2007), Fischer (2001, 2007), Imbernón (2009), Placco e Souza 

(2006), Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) e Tardif (2002). Organizar un grupo 

de discusión con la participación de los docentes en las escuelas públicas a 

través de reuniones periódicas con el fin de llevar a cabo discusiones en torno 

al eje de la media televisiva y la educación. Emplea unas estrategias de 

capacitación, para promover el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de 

los profesores participantes. Utiliza la metodología de investigación-acción-

formación, basados en las declaraciones de Thiollent (2007) e Vosgerau 

(2009). Aplica el análisis de contenido de Bardin (2009), para ayudar en la 

organización de las categorías surgidas a partir de los datos recogidos. Cree en 

una posible especificidad de la formación docente para el uso crítico de la 

televisión, teniendo en cuenta el potencial creativo del profesor, su contexto 

personal y de actuación profesional, sus experiencias con la media televisiva, 

así como los estudiantes, y la capacidad de reflexionar sobre la práctica misma, 

que es la tesis de la investigación destacada. 

 

Palabras clave: Formación de Docentes, Televisión Medios de comunicación; 

Estrategias de Formación. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço ocupado pelas mídias 

 

A inserção das mídias no espaço social é uma realidade notória. Sua 

presença maciça no cotidiano dos sujeitos demonstra uma situação de quase 

“onipresença”. Podemos deparar com as mídias nos lugares mais inusitados. 

Enquanto esperamos o atendimento médico num consultório, ou nos sentamos 

em bares e restaurantes, visitando um amigo ou mesmo em nossos lares, as 

mídias têm seu lugar cativo assegurado, consolidado e respaldado 

socialmente.  

Os espaços públicos e privados encontram-se “rendidos” aos apelos 

midiáticos. Em meio a conversas e esperas, somos interpelados pelas imagens 

e mensagens transmitidas, especialmente as televisivas. É quase impossível 

não pararmos uma conversa, quando uma imagem interessante desponta na 

tela. Em algumas situações, como em estabelecimentos comerciais, o diálogo 

é comprometido com a junção dos sons do ambiente misturados com as falas 

da TV.   

Assim, informações são disponibilizadas, sem lançarmos um olhar 

minucioso sobre os fatos, dada a velocidade com que essa transmissão ocorre. 

Num piscar de olhos um produto é vendido, cenas reais e ficcionais são 

expostas, sem nos darmos conta do que esse momento representa. Tais 

informações acabam sendo internalizadas, sem a devida atenção e 

filtragem/depuração desses dados.   

O papel dado à TV, conforme aponta Girardello, depende de como ela 

se encaixa em nossa vida particular, assim como da qualidade geral do 

cotidiano. Isso implica considerarmos três fatores: o tempo de exposição à TV, 

o tipo de mediação e o conteúdo da programação (GIRARDELLO, 2005). 

Esses elementos são decisivos para a compreensão do modo como nos 

apropriamos das mídias e produzimos subjetividades a partir desse acesso. 

Por isso, é importante refletirmos sobre esse contato, buscando diversificar e 
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ampliar nossas possibilidades de aproximação com os aportes midiáticos e 

culturais.  

Nesse sentido, crianças, jovens e adultos entram em contato diário, seja 

direto ou indireto, com alguma mensagem transmitida por intermédio da 

linguagem não-verbal. Muitas dessas mensagens são divulgadas de forma 

implícita, dificultando a percepção imediata das relações de poder, de 

ideologia, de cultura e dos discursos presentes nessas narrativas, num recorte 

fundamentado na avaliação crítica.  

Tais mensagens utilizam-se das imagens como principal elemento de 

proliferação das informações. Por esta razão, a visão, em especial, é 

valorizada nesse processo. Sua estimulação e apelo são constantes, sendo 

aguçados através de diversos elementos portadores de imagens, pois a visão 

permite nos inteirarmos do mundo, das cores, do movimento e da vida. 

 Sabendo desse potencial, os produtores de mídias apelam para o 

emprego das imagens, acreditando numa possível “hipnose” direcionada aos 

telespectadores. Seja uma novela, uma trama policial televisionada, um 

desenho animado ou outros gêneros televisivos, as imagens em seqüência 

conseguem nos prender em frente à tela, atraindo com seus enredos, mas 

deve-se considerar a atividade do telespectador, que pode exercer a ação de 

criticar, de se posicionar frente as imagens apresentadas.  

 Dentro do rol das mídias eletrônicas, a TV encontra-se bastante 

acessível a praticamente todas as camadas sociais, graças ao progressivo 

abaixamento do custo desse aparelho e do status adquirido ao longo dos anos, 

considerado como artigo de primeira necessidade. Inserida nos lares, as 

diversas faixas etárias têm o seu contato com a mídia televisiva assegurado.  

Até mesmo os bebês sentem-se atraídos pelas cores e o brilho da tela, 

intensificando esse interesse com o passar dos anos. As crianças mais 

crescidas reconhecem e se identificam com as imagens coloridas e a 

sonoridade de uma abertura de novela ou comercial. Em pouco tempo, 

conseguem aprender os nomes e as características das personagens. De 

modo despretensioso, informações, juízos de valor, comentários moralistas, 

estereótipos são repassados, ganhando ares de veracidade e são amplamente 

legitimados pelos telespectadores.  
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  Dada a credibilidade alcançada pelas mídias, um acontecimento torna-

se válido quando suas imagens são gravadas e transmitidas via televisão. O 

mesmo ocorre com os jornais impressos, embora estes não tenham a mesma 

amplitude que as notícias transmitidas pela TV. Há uma tendência de 

considerar como verdade as informações veiculadas pela televisão.  Mas, um 

receptor ativo precisa levantar questionamentos quanto aos fatos noticiados.  

Em muitos casos, a TV consegue “fabricar notícias”, incrementando um 

acontecimento de modo a torná-lo consumível e mais atrativo e, para tanto, faz 

uso de diversas artimanhas. Tal artifício pode ocorrer devido a interesses 

particulares, buscando privilegiar outrem em detrimento do acontecido. O 

destaque dado a um acontecimento, noticiado por escrito ou televisionado, é 

estrategicamente pensado. Com isso, criam-se situações entremeadas de 

ficção e realidade, embora o discurso se volte para atestar como verdade 

absoluta as notícias. Comparar as informações, analisar os fatos, ponderar as 

imagens visualizadas são atividades necessárias quando estamos dispostos a 

compreender a construção de uma notícia.  

O que fazer diante dessas evidências, ao por em questionamento os 

fatos divulgados pelas mídias? Por longo período, as mídias foram tidas como 

maléficas. Deveríamos nos afastar dessas tecnologias, pois se acreditava nas 

influências negativas advindas dos meios de comunicação. Depois, houve um 

incentivo para a inserção e envolvimento das mídias no cotidiano da 

população, o que ocorreu de modo desmedido.  

Hoje, percebe-se a necessidade de revisão de tais concepções. 

Acreditamos em uma postura mais relativista e menos polarizada. Aproveitar os 

mananciais de informações, tendo condições de discerni-los e selecioná-los, 

conforme a nossa conveniência, tornou-se tarefa necessária. Portanto, 

defende-se o acesso seletivo e consciente, a partir de um entendimento mais 

apurado em relação às mídias.    
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Para entender a mídia: a leitura crítica como possibilidade de 

desvelamento 

 

Essa necessidade de compreendermos os mecanismos de constituição 

das mídias, lançando um olhar mais cuidadoso sobre os fatos é o que 

denominamos de “leitura crítica da mídia”, permitindo a adoção de uma postura 

inquieta e questionadora perante os artefatos midiáticos. Nesse sentido, a 

leitura crítica não se restringe apenas a uma observação superficial. Requer do 

telespectador um “debruçar-se” sobre as imagens, tratando de compreender a 

essência de suas criações e as intencionalidades não expressas claramente.  

Tais intencionalidades são fatores preponderantes na produção das narrativas 

midiáticas, sendo imprescindível captarmos as finalidades e os interesses 

contidos nas entrelinhas dos produtores midiáticos.  

Conforme aponta Moran, a leitura crítica é um ajuste aos sistemas de 

valores, entrelaçando decodificação (percepção do mundo) e a valoração 

(qualificação da percepção). Procura-se, também, encontrar sentido, coerência 

e lógica nas manifestações culturais, buscando organizar e interpretar essas 

expressões humanas. Este autor considera que a principal finalidade da 

educação para uma leitura crítica da comunicação é a possibilidade de 

mudança de atitude, ajudando a desenvolver mecanismos de percepção ativa e 

atenta da mídia (MORAN, 1991). Criam-se, pois, condições para a 

conscientização dos sujeitos a partir de situações nas quais eles sejam levados 

a analisar e detalhar aspectos de dado evento midiático.  

No processo de leitura crítica da mídia, procuramos construir uma 

“síntese” dos fatos midiatizados, no sentido de buscar uma interpretação das 

diversas facetas apresentadas. A conscientização é obtida mediante o 

desvelamento da realidade, sendo condição essencial para a compreensão do 

conteúdo veiculado pela mídia. Kellner acredita que essa leitura auxilia na 

implantação de uma “democracia participativa”, pois o acesso às novas 

tecnologias remodelaram o mundo, reconstituindo o modo como as pessoas 

pensam e atuam na sociedade (KELLNER, 2008, p. 689). 

Assim, é possível questionar sobre o conteúdo dos enunciados e 

narrativas televisivas, cultivando a dúvida como elemento primordial na 

apuração das informações. Essa leitura é fundamental para o processo de 
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criação de novas mensagens pelos alunos. Explorando o papel da linguagem e 

da comunicação, estaremos aflorando as possíveis facetas do poder e da 

dominação presentes nas diversas mídias, pois algumas noções ideológicas 

ficam obscurecidas, escondendo detalhes referentes à supremacia branca, 

patriarcalista, classista, homofóbica e aos demais mitos opressivos (KELLNER, 

2008).  

A leitura crítica da mídia é algo que transcende a compreensão do 

código lingüístico e imagético. Trata-se da decodificação do universo das 

linguagens midiáticas, buscando um entendimento global dos símbolos, 

baseando-se nas experiências de cada sujeito. As linguagens trazem consigo 

uma carga ideológica, pois são edificadas a partir de uma dada perspectiva, 

cabendo acionarmos mecanismos para a identificação do teor desses 

discursos. Elas propõem uma leitura atenta, apurada dos diversos tipos de 

texto, nos quais os sujeitos são convocados a se posicionarem frente a um 

evento apresentado pelas mídias.  

Quando essa prática é adotada pelas instituições educativas, espera-se 

que auxilie a formação de alunos críticos, reflexivos e participativos nas 

decisões cidadãs. Estimula-se o pensar sobre a mídia, indagando-se dos fatos 

divulgados por intermédio de textos, imagens (estáticas e/ou em movimento) e 

sons.  

Assim, novelas, comerciais, filmes, programas de rádio, cartazes 

publicitários, dentre tantos exemplos, podem ser postos em suspensão, com o 

intuito de se analisar criteriosamente tais produções, a fim de se construir 

coletivamente um discernimento frente a esses artefatos. Fantin complementa 

esse discurso, sobre as novas habilidades requeridas ao tratarmos da 

formação do alunado, cuja base se encontra no acesso e domínio das 

tecnologias e, por extensão, das mídias: 

 
 

Em que medida o sujeito estará sendo educado se não for 
capaz de ver, interpretar e problematizar as imagens da TV, de 
assistir e entender aos filmes, de analisar as publicidades 
criticamente; de ler e problematizar as notícias dos jornais, de 
escutar e de identificar programas de rádio, de saber usar o 
computador, de navegar nas redes da Internet, de interagir com 
o outro mediado pelas tecnologias, de operar com as diversas 
funções do celular e de produzir cultura através de diversas 
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mídias? (...) estar alfabetizado no século XXI envolve as 
múltiplas alfabetizações e diz respeito à construção da 
cidadania real e virtual e à possibilidade de participar da 
sociedade de maneira diferenciada, através de experiências 
culturais significativas com as diversas mídias, e não só pela 
linguagem escrita (FANTIN, 2007, p. 261). 

 
 
As situações elencadas por Fantin se enquadram em habilidades de 

leitura crítica das diversas mídias. A autora menciona, ainda, seu entendimento 

da alfabetização, cujo direcionamento adquire novas características nesse 

novo século, englobando o acesso, o diálogo e a produção de mídias.  

Mas onde construir essas competências? De modo geral, duas 

instituições1 poderiam assumir essa responsabilidade: a família e a escola. Em 

casa, os alunos têm contato direto e constante com a TV, o rádio, a internet, 

dentre outras mídias, mas a recepção crítica não se constitui numa atividade de 

relevância para as famílias, preocupada apenas com o entretenimento 

oferecido por esses meios. Já a escola geralmente utiliza as mídias como 

suporte, o que limita as possibilidades pedagógicas dessas mídias. Ambas 

deveriam caminhar para uma parceria, aproveitando as informações trazidas 

de casa pelos alunos, transformando-as em produtivas discussões na sala de 

aula.  

O estudo da recepção televisiva, por exemplo, permite identificarmos 

situações propícias a introdução de discussões envolvendo o conteúdo 

midiático em diferentes ocasiões. Orozco Gomez considera a recepção 

abrangente, não limitada apenas à exposição à tela.   Entende que é um 

processo estendido para além desse instante, permitindo a elaboração de 

novas conjecturas nos mais diversificados lugares (OROZCO GOMEZ, 1996). 

Ter acesso às mídias, estabelecer relações do conteúdo acessado com nossas 

vivências, rememorar trechos considerados significativos e trazer à tona, 

quando conveniente, tais conteúdos: eis o processo de recepção.  

Considerando esse entendimento, a escola poderia transformar-se num 

espaço de recepção, permitindo que o conteúdo midiático aflorasse, 

problematizando-o e transformado-o em conhecimento significativo. E quando 

                                                 
1 Não somente a família e a escola podem desempenhar o papel da recepção. Grupos 
comunitários, Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e demais espaços de socialização 
podem desempenhar essa função.  
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consideramos a relevância da recepção na escola, procurando enriquecer esse 

momento, estamos proporcionando situações propícias à mediação.  

Um dos grandes desafios apresentados ao professor é a criação de 

contextos que favoreçam a mediação, porque ele constitui diferencial para a 

qualidade imaginativa da experiência dos alunos com a TV. Vygotsky atribui 

importância aos mediadores do conhecimento, sejam eles adultos ou 

companheiros mais experientes. Para ele, a mediação estabelece um processo 

de intervenção, no qual um elemento intermediário é inserido em uma relação. 

Essa relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento É 

através dela (a mediação), que se tornam possíveis as atividades psicológicas 

voluntárias, intencionais e controladas pelo próprio sujeito (VYGOTSKY, 1998). 

É pela mediação que os sujeitos se relacionam com o mundo, permitindo 

a construção de entendimentos sobre o espaço circundante. Nesse sentido, o 

professor seria responsável pela difusão da cultura e mediador social, 

auxiliando na edificação da compreensão do entorno pelos discentes. No caso 

dos estudos de mídia-educação, é necessário que o professor atue como 

mediador entre as informações difundidas pelas mídias; ele contribui com o 

conhecimento científico relacionado ao assunto em pauta, dando oportunidade 

a que o alunado reflita sobre esses dados.  

Girardello afirma que a televisão pode nutrir a imaginação, caso a 

experiência seja guiada por um adulto experiente que auxilie as crianças na 

contextualização, enfim, as auxilie a assistir criticamente e a compreender as 

linguagens do meio (GIRARDELLO, 2005, p. 4). Fala, portanto, da importância 

do mediador nesse processo.  

Girardello complementa dizendo que a televisão, por si só, não é 

prejudicial ao desenvolvimento infantil. Os efeitos maléficos ou benéficos 

dependerão dos conteúdos e das linguagens apresentadas pela programação, 

do contexto da recepção instalado, além da qualidade de vida da criança 

(GIRARDELLO, 2005, p. 4). Logo, é preciso refletir sobre os condicionantes 

elencados, buscando perceber a amplitude desse processo.   

A partir de um acesso crítico à TV, os alunos estarão exercitando a 

imaginação e o seu processo criativo, recriando as imagens visualizadas 

através do faz-de-conta, das conversas e de outras formas de concretização. 

Na verdade, isso não se constitui em mera reprodução, porque as crianças 
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estão implicadas em um processo de construção e ressignificação do conteúdo 

midiático. Em outras palavras, podemos dizer que esses sujeitos estão 

inseridos num processo de produção cultural.  

 
Nessa relação dos sujeitos com as imagens midiáticas ocorrem trocas e 

reelaborações. Portanto, os telespectadores não desempenham papel passivo, 

pois há interação, com graus de envolvimentos variados conforme as vivências 

de cada indivíduo. Há um movimento interno de reflexão que se processa e, 

muitas vezes, nem nos damos conta disso. Também ocorre um movimento 

externo, quando comentamos tais imagens nas rodas de conversa, 

problematizando os conteúdos televisivos. A forma como as informações e as 

imagens são “digeridas” dependerá da visão de mundo, das concepções e 

percepções de quem as recebe.  

 Cada indivíduo desenvolve um mecanismo particular de contato com a 

mídia, resultando numa produção singular de entendimento. O posicionamento 

de que todos somos passivos diante das imagens televisivas não se sustenta 

pois, de forma direta ou indireta, estamos refletindo e construindo 

discernimentos continuamente. Nesse processo é enfatizada a natureza 

comunicativa da relação entre o telespectador e a televisão.  Martín-Barbero 

percebe o papel do receptor na produção de significados, participando na 

condição de produtor nesse processo:  

 

 
Seu caráter de processo produtor de significações e não de 
mera circulação de informações, no qual o receptor, portanto, 
não é um simples decodificador daquilo que o emissor 
depositou na mensagem, mas também um produtor (MARTÍN-
BARBERO, 2003, p. 299).  
 
 
 

Diante de um universo diversificado de imagens nos encontramos, 

muitas vezes, sem ter um discernimento sobre o exposto. Qual a mensagem 

fornecida pelo emissor? Quais as intenções do criador/idealizador das 

imagens? Que dimensão tais imagens tomarão depois de apreendidas pelo 

leitor?  Para que possamos responder a esses questionamentos, precisamos 

realizar a leitura das imagens. Tal processo é obtido quando somos expostos a 
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situações de alfabetização visual, contida numa proposta de educação do 

olhar.  

 

O papel da escola no processo de leitura crítica 

 

Por esta razão, a escola é convidada a posicionar-se, buscando auxiliar 

no processo de recepção das mídias, ajudando na compreensão e 

aproveitamento das mensagens, além de contribuir através da produção de 

novas informações. Desvendar e interpretar as mídias tornou-se obrigação de 

uma educação comprometida com o desenvolvimento integral dos educandos. 

É papel da escola contribuir para a leitura dessa avalanche de imagens, sendo 

este um grande desafio, que considera as novas linguagens e sintaxes 

construídas, sugerindo formas diferenciadas de interagir com o conhecimento.  

Dessa maneira, é preciso criar na escola espaços propícios para análise 

das produções midiáticas, a fim de questioná-las, encarando a possibilidade de 

concebê-las enquanto objetos de estudo na educação de crianças, jovens e 

adultos. No contato domiciliar com as mídias, são construídos paulatinamente 

modos de compreensão, auxiliados pela intervenção do seu grupo social 

representado pela família, vizinhos e amigos. Quando as instituições 

educativas se transformam em pólos de leitura crítica da mídia, abre-se a 

possibilidade de confronto de visões de mundo, uma vez que o conteúdo 

midiático encerra múltiplas interpretações. 

Quando a escola resolve abraçar a leitura crítica da mídia como 

pressuposto educativo, faz-se necessário arquitetar situações nas quais os 

meios sejam o foco das discussões, tornando-se uma prática sistemática e 

prevista dentro do cronograma de intervenção das instituições. Ela é destacada 

formalmente no Projeto Político Pedagógico (PPP) como item indispensável 

para a formação dos discentes.   

É urgente a implementação de uma prática pedagógica que contemple a 

educação do olhar. Portanto, a leitura crítica da mídia é parte integrante da 

formação para a cidadania, se encarada sob uma acepção mais abrangente. A 

partir dessa premissa, poderemos compreender com maior acuidade as 
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práticas midiáticas, os diversos signos visuais e participar com mais 

propriedade dos acontecimentos da vida em sociedade.  

A Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), promulgada 

em 1989, tratou, em um dos seus artigos, do direito das crianças e dos 

adolescentes à comunicação, à liberdade de expressão, incluindo a liberdade 

de procurar, receber e partilhar informações em seus diferentes suportes e 

linguagens. Uma escola de qualidade pode ajudar na garantia desses direitos, 

permitindo que os sujeitos possam usufruir com competência das 

possibilidades de acesso às mídias.  

 

Leitura crítica da mídia e formação docente 

 

Apesar de sabermos da importância depositada na escola quanto à 

formação para as mídias, encontramos ali um elemento complicador: a falta de 

formação docente. A qualificação dos professores para o uso das mídias é 

imprescindível, se almejamos oferecer propostas de ensino diversificadas. 

Apesar das exigências dirigidas ao professorado, este depara-se com uma 

realidade na qual a qualificação não é facilmente oferecida, limitando seu poder 

de intervenção na realidade escolar, por não dispor das ferramentas 

necessárias para o trabalho pedagógico com as mídias.    

Qual a linguagem das imagens em movimento? Que procedimentos 

pedagógicos podem viabilizar o trato com essas imagens?  Quais são os 

benefícios da implementação de um projeto envolvendo a leitura crítica da 

mídia? São muitas as dúvidas, questões a serem respondidas, elucidadas e 

postas em prática pelo docente. Entretanto, são praticamente inexistentes os 

espaços disponíveis para discutir a respeito dessa temática. Na formação 

inicial ou continuada, são poucas as oportunidades de se discutir sobre a 

linguagem audiovisual.  

Esse problema é uma constante, que fragiliza a atuação desses 

profissionais, cujo espaço de formação encontra-se desatualizado, 

descontextualizado, não permitindo a inserção de novas discussões. Nas 

universidades, muitos cursos de graduação ainda não priorizam disciplinas 
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direcionadas para os estudos de mídia e educação. Quando possuem estudos 

midiáticos, estes geralmente se encontram desativados ou no núcleo das 

disciplinas complementares (não obrigatórias).    

Além disso, grande parte das pesquisas no campo das novas 

tecnologias e mídias na educação faz apenas constatações sobre o não uso 

desses aparatos pelos professores sem, no entanto, lançar propostas de 

qualificação para os profissionais. Há severas críticas sobre a atuação dos 

professores, culpabilizando-os pelo descompromisso com tal realidade. As 

dificuldades no manuseio e trato pedagógico dessas tecnologias já é algo 

evidenciado à exaustão. Precisamos de medidas mais enérgicas, possibilitando 

aos docentes espaços de formação e implementação de estratégias eficazes 

para a utilização das mídias em solo educativo. Aliada a esses fatos, 

encontramos outra realidade. Quando existe alguma proposta, na área, o viés 

de trabalho é o uso puro e simples das mídias como ferramenta pedagógica, 

limitando as possibilidades de manuseio.  

 

Contatos com o tema “mídia televisiva e educação”: estabelecendo uma 

cronologia 

 

Buscando refletir sobre esse tema, bastante atual, vimos propondo, ao 

longo de alguns anos, investigações dentro do campo de compreensão da 

mídia-educação. A cada estudo, fizemos mudanças no foco das investigações, 

visando a experienciar novas situações de pesquisa, dando recortes e 

enfoques diferenciados.  

Se elaborarmos uma cronologia do contato com a temática, chegaremos 

ao marco inicial no ano de 2002. A primeira oportunidade ocorreu a partir da 

participação no curso TV na Escola e os Desafios de Hoje.  O curso aconteceu 

em regime de tutoria e utilizou módulos de ensino (contendo três volumes). 

Tecia algumas considerações acerca da relação entre tecnologias e educação, 

elegendo dentre as mídias disponíveis a televisão, auxiliada pelo uso do vídeo. 

Tratava-se de uma proposta de formação para professores, visando a 

integração da TV na prática pedagógica. Procurava estudar a televisão de 

forma analítica, percebendo as possibilidades de inserção desse recurso 
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tecnológico na escola, sob um viés crítico e criativo. Sobre os objetivos do 

estudo na TV na sala de aula, Carneiro, no módulo II do curso comenta:   

 
 
É preciso conhecê-la [a televisão], analisá-la criticamente e 
responsabilizar-se por estabelecer situações de comunicação 
entre gerações e entre culturas. A educação deve abrir-se para o 
mundo da televisão, tomá-la como objeto de estudo, conhecê-la, 
analisá-la e incorporá-la ao contexto pedagógico (CARNEIRO, 
2000, p. 19).  

 

 

Com o término do curso, surgiu o interesse de aprofundamento dos 

estudos realizados. O prazer pelas leituras nos instigou a inquirir sobre o tema, 

agora acontecendo independentemente de qualquer vínculo institucional. 

Complementando os módulos da TV Escola, reunimos outros referenciais 

bibliográficos. O contato com novos textos despertou algumas idéias. O 

acúmulo de leituras, aliada a necessidade de socializar essas “descobertas”, 

nos levou a proposição de minicursos e oficinas2 tendo como foco central o uso 

da TV na prática pedagógica.  

Essas atividades de extensão favoreceram a troca e o amadurecimento 

acadêmico por meio de intercâmbio com estudantes, professores e demais 

profissionais interessados no assunto. O enfoque das propostas centrava-se 

nas estratégias de utilização dos meios de comunicação na educação. Até 

então, trabalhávamos com a perspectiva da TV enquanto suporte pedagógico, 

apoiando e complementando as atividades educativas.  Posteriormente, as 

propostas foram modificando seu foco, recaindo em abordagens mais abertas e 

que percebiam as mídias enquanto objeto de estudo. 

                                                 
2 Ao longo desses anos, ministramos os seguintes minicursos e oficinas: A TV e o vídeo como 
ferramenta pedagógica (2001); Livro e televisão: aliados ou inimigos? (2003); Descobrindo pelo 
olhar: a imagem no contexto pedagógico (2004); As novas tecnologias: um link na educação 
(2004); Educando o olhar: do olho nu ao olhar midiático (2005); Mídia, identidade e cidadania 
(2006); O olhar na escola: o olhar que seduz (2007); Televisão e educação: a formação do 
telespectador crítico (2007); Leitura crítica da mídia televisiva: indicativos para a elaboração de 
um projeto educativo (2007); As imagens em movimento na Educação Infantil: o caso da TV 
(2008).  
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Lendo algumas pesquisas realizadas no âmbito da Educação Infantil3, 

durante a graduação em Pedagogia, em 2003, vislumbramos a possibilidade de 

um enlace entre mídia e infância, considerando a pertinência de fornecer novos 

estudos e reflexões acerca da junção desses dois campos de pesquisa. 

Percebemos que a produção intelectual que trata desse entrelaçamento é 

incipiente. Grande parte dos estudos consultados naquele período tratava da 

etapa do Ensino Fundamental e Médio. 

Em 2004, cursamos a disciplina “Introdução à Tecnologia Educacional”, 

integrante do núcleo temático4 “Tecnologia Educacional”. Esta oportunidade 

apresentou-se proveitosa, pois adquirimos novas referências, além da troca 

com outros estudantes e o docente da disciplina.  Ainda foi enfocada durante 

esses estudos a história da educação potiguar, considerada pioneira no 

desenvolvimento de projetos de teleducação.  

O acúmulo de leituras e a exigência da realização de um estudo 

monográfico permitiram a proposição do trabalho de pesquisa denominado 

Educação Infantil: a televisão como mediação.  Concluída em fevereiro de 

2004, no curso de Pedagogia da UFRN, teve como principal objetivo mostrar 

quais os conhecimentos dos docentes acerca do uso da TV no processo 

educativo. Foram entrevistados ao todo 12 professores de escolas públicas da 

cidade do Natal, atuantes na Educação Infantil. O resultado do estudo mostrou 

alguns equívocos conceituais, percebidos pelas falas das professoras, 

evidenciando um desconhecimento desses profissionais acerca de questões 

envolvendo a mídia educação.  

No mesmo ano, participamos da disciplina “Cultura de Consumo e 

Novas Tecnologias” como aluno especial5, vinculada ao Programa de Pós-

                                                 
3 Durante a graduação em Pedagogia, cursamos algumas disciplinas do núcleo temático 
“Educação Infantil” – Fundamentos da Educação Infantil; Prática Pedagógica na Educação 
Infantil; Oficina Pedagógica na Educação Infantil.  
 
4 Nesse núcleo temático havia um total de sete disciplinas, destinadas à apresentação das 
teorias da comunicação e a sua vinculação aos estudos em educação. Possui hoje apenas 
duas disciplinas ativadas, em caráter complementar. O curso de Pedagogia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) teve sua grade curricular modificada em 2009, 
adquirindo outro formato, tendo a disciplina “Tecnologia e educação” como o único componente 
curricular obrigatório voltado para discussões em todo o eixo mídia-educação. Como optativas, 
são encontradas duas outras disciplinas: Tecnologia e ensino; Tecnologia assistiva.   
5 A denominação “aluno especial” implica em alguém que possui vínculo institucional apenas 
para cursar uma disciplina especifica e não é considerado aluno regular do PPGEd/UFRN.  
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Graduação em Educação (PPGEd/UFRN).  Nessa ocasião, tivemos a chance 

de aprofundar os estudos na área, o que muito auxiliou no amadurecimento do 

projeto de mestrado.  Esse projeto pretendia ampliar o trabalho realizado na 

graduação, abrangendo novos sujeitos e metodologias de pesquisa 

específicas.  

Com a entrada no PPGEd/UFRN na condição de aluno especial do 

Mestrado em Educação, pudemos avançar na pesquisa, dando um caráter 

ininterrupto à investigação. Aproveitamos a experiência anterior e seguimos 

novos focos de investigação. Concluída em 2006 – Televisão em solo 

educativo: educando o olhar – a dissertação tratou do contato do corpo docente 

com os aportes midiáticos, mais precisamente com a televisão. Almejamos 

observar sob que perspectiva os docentes acreditavam e utilizavam a TV em 

sala de aula, baseados em quais conhecimentos e em quais práticas. Tal 

abordagem permitiu o desvelamento da relação estabelecida entre mídia e 

educação, mostrando a presença das imagens efêmeras6 no cotidiano infantil e 

a necessidade da inserção desse material audiovisual na prática educativa. A 

pesquisa teve cunho etnográfico e entrevistamos doze (12) sujeitos, entre 

professores e orientadores educacionais atuantes na Educação Infantil em 

diferentes instituições públicas e privadas (seis, ao todo), localizadas em 

variadas zonas do perímetro urbano. Além das entrevistas concedidas, também 

realizamos observações da prática pedagógica de algumas professoras, 

especialmente em situações nas quais a TV estava sendo utilizada.  

Dentre os espaços de pesquisa escolhidos, encontramos instituições de 

ensino públicas (municipais e federal) e privadas. Optamos por apontar como 

essas escolas, com diferentes dinâmicas de organização educativa, 

vislumbravam o contato com a mídia televisiva, mostrando as concepções dos 

professores frente a esta problemática.  

Notamos nas instituições educativas pesquisadas a ausência de um 

espaço destinado ao “sentido do olhar”. Isso mostra que as escolas não estão 

                                                 
6 Em sua acepção literal, efêmero significa algo passageiro, transitório, temporário. Por esta 
razão, alguns autores denominam as imagens em movimento – que possuem uma curta duração 
quando são exibidas – de efêmeras, por carregarem consigo essas características. As imagens 
da televisão, dos vídeo-games, da Internet, dos videoclips, do cinema são alguns exemplos. 
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preparando devidamente os seus educandos para tal aspecto, evidenciando o 

despreparo dos profissionais da Educação Infantil no contato com a linguagem 

da mídia televisiva. A pesquisa revelou predominância de uma prática 

pedagógica que desconsidera as potencialidades da TV, utilizando-a de forma 

descontextualizada e assistemática, distanciada de uma proposta voltada para 

a leitura crítica da mídia (CORDEIRO, 2006). 

 

A pesquisa atual: construindo as estratégias didático-pedagógicas de 

formação docente para a mídia televisiva 

 

Tendo “respondido” aos questionamentos da pesquisa anterior7, outras 

indagações emergiram. Com isso, abriram-se precedentes para a idealização 

de uma etapa subseqüente de investigação. Dessa vez, surge a necessidade 

de vivenciar uma experiência voltada para a formação de um grupo de 

professores oriundos de escolas públicas do município de Natal, tendo a leitura 

crítica da mídia televisiva como centro das discussões. Intencionamos 

sensibilizar os participantes para a importância da prática de leitura crítica da 

mídia no interior da escola, através da criação de estratégias eficazes que 

permitissem o desenvolvimento paulatino do senso crítico frente aos aportes 

midiáticos.  

Pensando nisso, construímos um aporte teórico-metodológico que 

objetiva oferecer momentos de formação para professores e propiciar um 

espaço aberto ao diálogo, ao debate, à aprendizagem dos envolvidos, 

permitindo a instalação de um ambiente de fala e escuta no qual experiências, 

leituras e demais vivências fossem compartilhadas.  

 Nesse trabalho, contamos com a participação de professores vinculados 

ao quadro permanente de funcionários da rede municipal de ensino da cidade 

de Natal/RN. Tivemos contato com docentes da Educação Infantil e Ensino 

                                                 
7 Consideramos que a redação final de uma pesquisa, apesar do seu formato demonstrar um 
parecer conclusivo, é um documento em aberto, passível de revisitações. Por isso, dizer que a 
pesquisa anterior “respondeu” aos questionamentos lançados, não implica considerar o seu 
encerramento, pois existe a possibilidades de novas consultas, pinçando dessa primeira 
abordagem outras proposições de investigação, abrindo precedente para questionamentos. 
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Fundamental, sendo possível encontrar diferentes realidades, contextos sociais 

e faixas etárias distintas, permitindo a aplicação dos estudos desenvolvidos 

pelo grupo em ambientes educacionais variados.  

 Tínhamos um problema inicial em mente: que estratégias didático-

pedagógicas favorecem a formação docente para o uso crítico e criativo da 

mídia televisiva? Com isso, intentávamos descobrir um caminho que permitisse 

a construção de uma proposta metodológica de formação, a qual favorecesse a 

instalação de um espaço para a qualificação de um grupo de professores. 

Assim, tivemos como objeto de pesquisa o desenvolvimento de estratégias 

didático-pedagógicas de formação, inseridas num projeto formativo direcionado 

à qualificação de professores no trato com a mídia televisiva.    

 
 Outros problemas também aparecem como desdobramentos dessa 

preocupação inicial: o desenvolvimento de um projeto formativo voltado para a 

leitura crítica da mídia favorece a incorporação dessa prática no cotidiano do 

professor? Quais as reações do professor ao deparar com uma proposta de 

formação sobre mídia televisiva?   

 Em se tratando do objetivo delimitado para a pesquisa, elegemos o 

seguinte: desenvolver estratégias didático-pedagógicas que permitam a 

formação docente para o uso crítico e criativo da mídia televisiva na escola, 

propondo atividades que favoreçam o diálogo, a reflexão sobre a prática e a 

produção intelectual do professor.  Tencionamos mobilizar os professores para 

discutir sobre mídia-educação, através de atividades que permitissem a 

expressão do professorado (seja verbal ou escrita), exercitando a reflexão do 

fazer docente. A médio e longo prazo, se espera mudanças na prática 

pedagógica das participantes, no sentido de incorporarem no cotidiano escolar 

a leitura crítica da mídia.  

 Os encontros com as professoras ocorreram no Centro Municipal de 

Referência em Educação Aluísio Alves (CEMURE), com periodicidade 

quinzenal. A pesquisa contou com a participação de 11 profissionais da 

educação (9 professoras e 2 coordenadoras pedagógicas). Para captar a 

dinâmica instalada pela pesquisa, coletamos os seguintes materiais: textos 

escritos (memórias televisivas, projetos pedagógicos e demais atividades 
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escritas), diário de campo, observações da prática pedagógica, aplicação de 

questionários e entrevistas transcritas.  

 Pelas características do processo engendrado, a investigação se 

aproxima da modalidade pesquisa-ação-formação, considerando a intervenção 

realizada e os propósitos de qualificação profissional. A adoção desse aporte 

metodológico contribuiu para a instalação de um clima favorável à troca entre 

os sujeitos envolvidos, na qual todos adquirem benefícios, seja pela obtenção 

dos dados para a pesquisa (pesquisador), ou mesmo na aquisição de novos 

conhecimentos (professoras e pesquisador).  Essa abordagem metodológica 

aposta na conversa, na troca de experiências como elementos capazes de 

revelar as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia da profissão.  

É importante destacar que a pesquisa visou buscar “o olhar para si 

mesmo”, tencionando uma nova postura diante daquela corriqueiramente 

constatada nas pesquisas em educação, onde o pesquisador do alto de sua 

autoridade se encontra numa posição intocável capaz de apontar os erros e os 

possíveis caminhos para o sucesso do profissional integrante da pesquisa. A 

intenção foi desarticular esse tipo de envolvimento e a distância entre 

pesquisador e pesquisado, procurando formas de suprimir a autoridade e o 

poder lançado sobre o outro. Este se encontra em situação desprivilegiada, à 

mercê de nossa “liberdade para analisar e inferir” sobre a sua postura 

profissional. Procuramos estabelecer uma relação na qual os sujeitos se 

sentissem mais confiantes para expor suas limitações, angústias e 

posicionamentos. Em outras palavras, acreditamos no diálogo como dispositivo 

para a aquisição de novos conhecimentos, considerando importante a 

participação de todos os envolvidos nesse processo de construção.   

Uma das atividades de repercussão realizadas no decorrer da pesquisa 

foram as memórias televisivas, cujo relato permitiu a revitalização dos 

principais acontecimentos do passado relacionados à mídia supracitada. Pela 

necessidade em contextualizar e situar tais acontecimentos, recorreu-se a 

outros eventos, o que enriqueceu o relato. Essa construção textual trouxe 

benefícios que extrapolaram as intenções iniciais da atividade, pois as 

professoras foram levadas a refletir sobre a própria prática, revisando o 

passado profissional, repensando atitudes e ressignificando suas ações 

futuras. Nessa imersão dentro de si, houve a possibilidade de iniciarmos o 
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grupo nas propostas de auto-avaliação, as quais têm encontrado terreno fértil 

nos estudos em educação, dada a capacidade desta atividade para 

questionarmos nossas próprias ações, reconhecer possíveis equívocos e poder 

sanar dificuldades encontradas.  O processo auto-avaliativo envolve 

conhecimentos mais apurados sobre si mesmo e o reconhecimento das nossas 

limitações pessoais e profissionais.   

Delimitamos como culminância dos encontros com as professoras a 

projeção e execução de projetos pedagógicos, tendo como público-alvo os 

alunos das professoras participantes. A estratégia de propor os projetos foi 

pensada com o intuito de proporcionar ao grupo momentos de confronto entre 

teoria e prática, na tentativa de operacionalizar as discussões realizadas.     

 A relevância da pesquisa concentra-se na possibilidade de refletirmos 

acerca das especificidades das práticas de formação docente para o uso das 

mídias, especialmente a televisiva. Para tanto, considera-se a relevância de 

oferecermos espaços de qualificação profissional, nos quais os professores 

sejam levados a refletir sobre o seu próprio fazer, a fim de incentivá-los a 

tornarem-se um mediador da cultura e da tecnologia.  

 Ao pensarmos em um “perfil” para o professor - que utiliza habilmente a 

mídia televisiva - seria conveniente tratarmos das “áreas de competência 

profissional”. Segundo Fantin, o chamado “mídia-educador” é um profissional 

que atua na mediação cultural e técnica, ou seja, na decodificação crítica das 

mensagens midiáticas e no manejo e produção da tecnologia (FANTIN, 2007, 

p. 272). Na verdade, entende-se que o professor dos novos tempos precisa 

dominar os códigos adotados pelas novas tecnologias, sendo capaz de utilizá-

los em benefício do processo de ensino e aprendizagem, não somente como 

recursos didáticos, mas como objetos de análise e estudo em solo educativo. 

Portanto, as páginas a seguir apresentarão os resultados da pesquisa 

intitulada Entre telas, diálogos e estratégias: por uma formação docente 

para a mídia televisiva. Nestes escritos, encontraremos as etapas percorridas, 

os referenciais teóricos empregados nas discussões, os materiais coletados 

entremeados pelas análises, evidenciando algumas descobertas realizadas a 

partir do estudo. O texto encontra-se dividido em três capítulos, abordando 

aspectos distintos do assunto em pauta, mas interligados pelo tema central – 

televisão e formação docente.    
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 Em se tratando do primeiro capítulo, denominado “Mídia televisiva e 

formação docente: aspectos introdutórios”, são lançados apontamentos acerca 

das novas exigências endereçadas ao professor nas últimas décadas, 

caracterizando-se pela busca da qualificação profissional e o compromisso pelo 

desenvolvimento integral do educando. Dentro dessas requisições, desponta a 

apropriação dos saberes no campo das mídias e das novas tecnologias, 

encarados como fundamentais no atual contexto escolar. Evidencia-se, no 

entanto, a ausência de espaços de formação que assegurem a discussão 

desses eixos temáticos.      

 O capítulo seguinte – Proposta de Formação Docente para o uso da 

Mídia Televisiva: o desenho da pesquisa – apresenta um levantamento de 

outros estudos relacionados à temática central, procurando perceber 

aproximações e distanciamentos com a pesquisa realizada. Aliada aos 

aspectos citados, se anunciam os caminhos percorridos pela investigação, 

assinalando as opções metodológicas abraçadas. Aponta a escolha pela 

pesquisa-ação-formação como um caminho possível para obter as respostas 

às questões suscitadas pela pesquisa. Aliada aos enunciados da metodologia 

citada, relacionou-se as especificidades percebidas pela pesquisa em 

evidência, procurando aliar a coleta dos dados com a preocupação em 

qualificar os professores participantes. Descreve o lócus da pesquisa, assim 

como os sujeitos envolvidos, procurando situar o ambiente e as pessoas 

envolvidas diretamente. Mostra o calendário dos encontros, assim como as 

principais atividades realizadas, com a seqüência dos momentos vivenciados. 

Finalmente apresenta sucintamente as categorias de análise surgidas no 

estudo – estratégias de formação, sentimentos das professoras, estratégias de 

ensino. 

O terceiro capítulo denominado de “Construindo estratégias didático-

pedagógicas para a mídia televisiva”, apresenta as três categorias de análise 

eleitas para a pesquisa. Discute sobre as estratégias de formação criadas com 

o intuito de facilitar a introdução do grupo dentro dos estudos de mídia 

educação. Baseia-se em atividades que suscitam a reflexão, o diálogo e a 

criação, permitindo a junção entre teoria e prática. Destacam-se as atividades 

das memórias televisivas e a proposta dos projetos pedagógicos, como 

oportunidades para a estimulação do potencial criativo das professoras na 
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elaboração dessas produções. Também discute as estratégias de ensino para 

a mídia televisiva criadas pelas docentes (categoria II), surgidas mediante a 

proposição dos projetos pedagógicos.  E, por fim, expressa o sentimento das 

professoras em relação à participação no grupo, captando e analisando 

momentos nos quais demonstram as sensações percebidas ao longo dos 

encontros, dando margem à constatação de mudanças em seus discursos.   

 Nas Considerações Finais são feitos alguns apontamentos sobre o 

trabalho realizado, apontando novos caminhos para a pesquisa dentro desse 

campo de estudos. Percebe-se a pertinência do estudo, como via de 

qualificação para os professores envolvidos, abrindo-se um importante espaço 

para o debate sobre mídia educação. O trabalho percebe a pertinência da 

pesquisa, como via de qualificação para os professores envolvidos, abrindo-se 

importante espaço para o debate sobre mídia-educação. Reconhece também 

as especificidades da formação do educador para o uso da mídia televisiva. É 

reiterada a importância dos estudos sobre televisão em âmbito educativo, 

especialmente com o advento da TV digital, indicando novas perspectivas de 

pesquisa. Ao fim, percebe os estudos sobre televisão em educação como um 

cenário aberto para novas descobertas e investigações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
O ofício do professor na atualidade: 

Aspectos introdutórios 
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1.1 Novos tempos, novo perfil docente 

 

 O presente capítulo visa a apresentar um panorama das modificações 

ocorridas no mundo do trabalho, exigindo uma nova configuração profissional, 

mostrando os reflexos dessas transformações para a formação do professor. 

Verifica o papel atribuído aos professores nos principais documentos oficiais 

em vigência. Apresenta algumas propostas de qualificação profissional para o 

uso das mídias, seguindo um panorama nacional e local. Mostra as atribuições 

dirigidas ao professorado em relação ao uso da mídia televisiva com intenção 

educativa.    

 Para começar, pode-se dizer que nas últimas décadas, o trabalho do 

professor vem sendo redefinido, atribuindo-lhe novas habilidades profissionais: 

funções redirecionadas para atender às recentes demandas sociais, culturais e 

econômicas, impulsionadas, principalmente, pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico.  

Diante desse novo contexto, o perfil do aluno também sofreu algumas 

modificações, reforçando a necessidade de o educador compreender com 

maior propriedade esses sujeitos. O estudante da atualidade é entendido como 

ser ativo, participativo e questionador, características desconsideradas outrora. 

A partir do quadro apresentado, convém refletir sobre as mudanças que se 

engendram nos saberes contemporâneos, percebendo as suas origens e as 

possíveis conseqüências para o significado da ação docente na atualidade.  

As transformações econômicas, sociais e culturais ocorridas 

principalmente a partir da segunda metade do Século XX provocaram 

profundos impactos, alterando verdades consideradas absolutas e incitando 

indagações sobre o rumo tomado pela ciência. O questionamento e a 

instabilidade tornaram-se palavras constantes, entrando permanentemente nas 

agendas de discussão. Um clima de incerteza paira no ar, trazendo consigo 

tempos em que a instabilidade, aliada à dinâmica dos acontecimentos, dita as 

novas relações travadas no interior do tecido social.  

As novas relações são pautadas por contradições, nas quais o 

revolucionário e o conservador se manifestam simultaneamente. Ao mesmo 

tempo em que as incertezas geram temor pelas proposições vindouras, é visível 
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a abertura de novas portas anunciando um mundo de ilimitadas possibilidades. 

Sobre o sentimento de transformação e das suas possíveis conseqüências, 

Marshall Berman elucida este entendimento com o seguinte comentário: 

 
 
São todos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança 
- de autotransformação e de transformação do mundo em redor 
– e pelo terror da desorientação e da desintegração, o terror da 
vida que se desfaz em pedaços. Todos conhecem a vertigem e 
o terror de um mundo no qual “tudo que é sólido se desmancha 
no ar” (BERMAN, 2000, p. 13). 
 

 

A frase que intitula a obra de Berman expressa acima, é retirada dos 

escritos de Marx, que vislumbrou um mundo em constante transformação. 

Como propõe Berman, essa situação gera medo, angústia e, muitas vezes, 

desesperança, pois as mudanças ocorridas ou em curso podem alcançar várias 

facetas, algumas nem sempre positivas para o tecido social. 

 Todas essas modificações por que passa a contemporaneidade trazem 

consigo algumas características, tais como a mundialização da economia, a 

reestruturação e divisão do trabalho, a perda de autonomia do Estado. Com 

isso, emerge um “novo mundo” baseado em paradigmas, que rompem com 

antigos padrões de organização social. Esses acontecimentos não emergiram 

naturalmente, sendo construído histórica e socialmente pelo homem.  

O mundo do trabalho não se encontra indene a esse processo e também 

recebe análoga carga de modificações. O modo de produção capitalista gerou -

especialmente nas últimas décadas - um processo de transformação na 

organização e na produção, ocasionando mudanças nas relações trabalhistas 

de negociação e contratação. Existe um novo modelo produtivo em vigor, 

acompanhando o processo de internalização da economia, de globalização e 

de intelectualização do processo de produção. Um modelo de tal natureza 

propôs significativa modificação no processo de produção e principalmente no 

perfil dos trabalhadores. Cria-se, com isso, as bases mínimas de escolarização 

diante das necessidades de elevada qualificação e, também, de requalificação 

(LIBÂNEO, 2001, p. 59).   

Por tal razão, é preciso refletir sobre as modificações ocorridas no 

mundo do trabalho, analisando os reflexos dessas alterações no desempenho 
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do professor e de como elas agregam novas atribuições para o exercício da 

profissão.  

Seguindo o processo de reestruturação das atividades produtivas, 

iniciadas na década de 1970, assistiu-se a chegada de diversas inovações 

tecnológicas, ocasionando um redimensionamento nas formas de organização 

da força de trabalho. Ao contrário de outros modelos precedentes de 

organização (taylorista/fordista), que primavam pela dicotomia entre trabalho 

intelectual versus trabalho manual, o trabalho atual dirige-se ao trabalhador 

exigindo-lhe múltiplas atividades, englobando as capacidades de pensar, 

executar, decidir, criar, ter iniciativa. 

Nesse processo, Castro enfatiza que o conhecimento torna-se central, 

constituindo-se em condição essencial para a inserção do trabalhador no 

sistema produtivo. Assim, as novas práticas produtivas enfatizam a 

participação do trabalhador nas tomadas de decisão, no controle de qualidade, 

substituindo a dicotomia trabalho manual e intelectual pela cooperação, 

flexibilização e participação (CASTRO, 2001).  

Desse modo, a qualificação dos trabalhadores é considerada exigência 

central. O termo “qualificação” passou a designar um requisito necessário ao 

trabalhador que se quer inserido no mercado. Demanda, assim, a imposição de 

um profissional multifacetado e habilitado para atuar nas mais variadas 

atividades do sistema produtivo. O trabalhador deve direcionar suas ações para 

o desenvolvimento de um trabalho multifuncional, a ser desempenhado com 

desenvoltura, criatividade, agilidade e competência. Essa visão acarretou uma 

quebra na idéia do trabalhador fragmentado, ampliando-se o campo de atuação 

desse profissional e, em contrapartida, exigindo dele maior preparação.  

 Cabe ao trabalhador, portanto, buscar formas de inserção nesse novo 

contexto. Num mundo em constante processo de reorganização, as exigências 

do universo trabalhista a cada dia mais se sofisticam. São requeridas novas 

atribuições aos trabalhadores, ancorando-se no princípio da polivalência1 e da 

flexibilidade. A qualificação profissional torna-se um ingrediente indispensável 

para a inserção dos profissionais no mundo do trabalho, provocando uma 

                                                 
1 Por polivalência entende-se a capacidade de acumular algumas atribuições dentro das 
responsabilidades de um trabalhador. Ser polivalente implica em um alargamento da atuação do 
profissional na sua atividade preestabelecida, requerendo desenvoltura e domínio de uma gama maior de 
áreas do conhecimento. 
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verdadeira corrida desses sujeitos em busca de atualização frente às 

demandas exigidas.   

 
 
O perfil do trabalhador vem sofrendo alterações e, em pouco 
tempo, a sobrevivência no mercado de trabalho dependerá da 
aquisição de novas qualificações profissionais. Cada vez mais 
torna-se necessário que o trabalhador tenha conhecimentos 
atualizados, iniciativa, flexibilidade mental, atitude crítica, 
competência técnica, capacidade para criar novas soluções e 
lidar com a quantidade crescente de novas informações, em 
novos formatos e com novas formas de acesso (BRASIL, 
1996, p. 138).   
 
 

 Acompanhando tais modificações, surgem necessidades e os diversos 

ramos de atuação se complexificam ainda mais, acarretando o aparecimento 

de outras atividades a serem desenvolvidas, o que exige domínio de 

habilidades especiais. Por esse motivo, os que ingressam no mercado de 

trabalho recorrem aos bancos escolares e universitários, com vistas a adquirir 

novos saberes e competências. Quem não consegue se enquadrar neste perfil 

é automaticamente excluído e agregado ao contingente de desempregados, ou 

cai no mercado informal. Confirmando tal pensamento, Bueno Silva comenta 

sobre as características desse novo trabalhador em relação à formação: 

acentuada formação geral, habilidades cognitivas, flexibilidade de raciocínio, 

capacidade de resolução de problemas. A educação é posta como decisiva 

para a efetivação da sua formação profissional (BUENO SILVA, 2002).  

 Entretanto, a qualificação do trabalhador para o mercado não implica na 

garantia da sua absorção nesse universo. Preparar-se com boa formação não 

é suficiente, pois a demanda por uma ocupação profissional gera acirrada 

concorrência. Além disso, precisa-se contar, ainda, com a construção de uma 

rede de relações, a fim de assegurar contatos com pessoas influentes que 

possam projetar o trabalhador. Apoiando essa assertiva, Ramalho e Santana a 

complementam discorrendo sobre o problema de se depositar sobre o 

trabalhador a responsabilidade por sua situação de desemprego, pois acaba-se 

por justificar a exclusão do mercado de trabalho pelo fato de ele ser 

inadequado às demandas de qualificação exigidas (RAMALHO, SANTANA, 

2000).  
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 Ainda quanto ao panorama histórico, a doutrina neoliberal adquire maior 

notoriedade nas décadas de 1980 e 1990, apontando para o movimento de 

internacionalização da economia. A conhecida expressão “Estado Mínimo” 

passa a determinar o papel assumido pelos governos, que se desobrigam dos 

seus compromissos, atribuindo-os aos setores privados. Nesse contexto, as 

relações na organização e negociação do trabalho aparecem atreladas à 

política de racionalização do tempo, na ênfase da automação, na ampliação 

dos setores de serviços, nas contratações temporárias e na busca pela 

qualidade da produção (BUENO SILVA, 2002) e na conseqüente exploração do 

trabalhador. 

Portanto, conseguir um emprego dentro do atual contexto não é uma 

tarefa simples, especialmente no setor privado. A corrida pelos empregos 

públicos tem sido intensa, sendo atrativa devido à estabilidade proporcionada 

aos servidores, além do auferimento de benefícios obtidos pelo tempo de 

serviço. 

Tais mudanças atingiram também o campo da educação, assim como as 

demais áreas de atuação humana. A adoção de novas abordagens de ensino 

requeria conhecimentos específicos, ocasionando uma busca pela atualização, 

seja pela formação inicial e/ou continuada. As pesquisas surgidas ensejavam a 

reorganização curricular dos cursos de licenciaturas, visando atender às 

demandas do atual contexto. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996), essas determinações tornaram-

se mais incisivas, provocando uma verdadeira corrida em busca da 

qualificação, especialmente devido à exigência de formação em nível superior, 

como requisito obrigatório para o exercício da docência no ensino fundamental.  

Se de um lado, encontra-se grande contingente de professores 

graduados, com perspectivas de cursar a pós-graduação (notadamente a 

especialização), por outro lado, a formação oferecida ao professorado 

apresenta lacunas, deixando de discutir assuntos importantes para a formação 

desses profissionais. Temas de relevância são secundarizados, tais como 

diversidade cultural, meio ambiente, mídia e educação, para citar alguns 

exemplos.  

Diante dessa formação limitada, os professores têm encontrado entraves 

para desempenharem as atribuições exigidas, pois não dispõem dos 
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conhecimentos necessários para o desenvolvimento de tais ações educativas. 

E quando se trata do uso das novas tecnologias na escola, as dificuldades são 

ainda maiores, porque eles não dominam o aparato técnico e pedagógico 

dessas ferramentas. Além disso, não dispõem de conhecimentos específicos 

para a inserção contextualizada dessas tecnologias, encaradas não somente 

como meros instrumentos, mas objetos de discussão e debate na educação. 

Assim, reconhece-se que “os professores têm dificuldade de se adaptar aos 

novos desafios do mundo do trabalho, provocados pela evolução dos meios 

tecnológicos e das exigências do novo processo produtivo” (CASTRO, 2005, p. 

37). Há, portanto, um descompasso entre as exigências destinadas ao 

professor e a formação a este oferecida.  

 A criação da tecnologia de base microeletrônica necessita que o 

trabalhador desenvolva outras habilidades até então não exigidas, sejam elas 

cognitivas e/ou comportamentais. Castro nos mostra algumas das novas 

habilidades, que precisam ser estimuladas no interior da escola: “análise, 

síntese, criatividade, raciocínio lógico, interpretação e uso de diferentes formas 

de linguagens [...]” (CASTRO, 2005, p.38).  

 A partir dessas constatações, percebe-se o delineamento de um novo 

perfil docente, comprometido não apenas com o espaço da sala de aula, mas 

com toda a comunidade escolar e, por extensão, com a sociedade. Portanto, é 

preciso propiciar espaços adequados de formação para esses professores, 

seja na graduação, pós-graduação, ou mesmo em cursos de atualização de 

formação continuada em serviço, tendo como centro das discussões a inserção 

das mídias na educação, sob um viés crítico e emancipatório. Essa tarefa é 

facilitada quando se procura analisar os meios de comunicação enquanto 

objeto de investigação.  

 

1.2 Formação docente: algumas conceituações 

 

 A partir das mudanças sociais ocorridas ao longo das últimas décadas, 

houve necessidade de renovação das instituições educativas, com a solicitação 

de novos papéis para os sujeitos atuantes nesse espaço.  Nesse quadro de 
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mudanças, importantes redefinições vieram a lume na profissão docente, com 

vistas a assumirem novas competências no campo científico e pedagógico.    

Conforme aponta Imbernón, a formação do professor deveria dotá-lo de 

um instrumental intelectual capaz de auxiliar na interpretação das situações 

próprias da rotina escolar. Ele ainda complementa esclarecendo que o conceito 

de formação engloba habilidades como descobrir, organizar, fundamentar, 

revisar e construir discernimentos (IMBERNÓN, 2009). Tais condicionantes 

implicam no desenvolvimento de um processo complexo, no qual o professor 

ou o futuro professor vivencia etapas importantes, sistematizando os 

conhecimentos adquiridos.   Por isso, a formação ultrapassa o mero repasse de 

informações julgadas necessárias ao exercício da docência. Implica na reflexão 

sobre essas informações, no entrelaçamento da teoria com a prática, na 

ligação entre os diversos saberes acumulados pelo professor ao longo da sua 

existência.   

 Nesse sentido, a formação docente transcende a idéia de qualificação 

para uma performance restrita à sala de aula. Almeja-se um entrosamento do 

professor com outras instâncias do trabalho educativo, mobilizando a troca de 

experiências por meio da abertura para o diálogo e da reflexão acerca das 

vivências, o que propicia fecundos momentos de formação no interior da 

própria escola. Mas tal atuação não se encontra restrita ao espaço-escola, 

transcendendo o seu campo de intervenção para o espaço da comunidade. A 

escola deve servir como elemento irradiador de novas possibilidades para os 

moradores do entorno, sendo o professor a figura que intercede nesse 

encontro (escola-família).  A mudança de enfoque e de perspectiva requer 

outro direcionamento para a formação desse profissional, cujo campo de 

atuação foi alargado.   

 Quanto à “formação docente”, convém situarmos como este campo de 

estudo se delineou nas últimas décadas, ocasionando mudanças conceituais 

com base nas pesquisas desenvolvidas. Em meio à década de 1990, nota-se o 

surgimento do movimento de profissionalização docente, mobilizado pelo 

caldeirão de transformações sociais já indicados, sendo intensificado nos anos 

subseqüentes. Almejava-se a reconstrução do status da figura do professor, 

atribuindo-se importância ao ato de ensinar a partir do reconhecimento das 
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especificidades da profissão, assim como assegurar alguns direitos assistidos à 

categoria.  

O início do século XXI atestou o desabrochar de diversas reformas 

educacionais, visando adequar a educação ao novo contexto, influenciada pela 

globalização da economia, pelas políticas públicas e pelos impactos das novas 

tecnologias da informação e comunicação (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 

2004). Tais reformas trouxeram modificações no ensino e na formação dos 

professores. Mais recentemente, houve o acréscimo de um ano no ensino 

fundamental e a educação à distância foi bastante incentivada pelo governo 

federal, com vistas a qualificar os docentes, atingindo um contingente maior de 

profissionais.  

Além disso, percebe-se o grande número de produções intelectuais em 

nível nacional e internacional, tendo a docência como eixo central dos debates. 

Este discurso indica que a qualidade do ensino dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento dependeria, em parte, da formação dos profissionais 

envolvidos. Por tal motivo, a qualificação do professorado foi posta num 

patamar elevado em termos de importância, capaz de propiciar o 

desenvolvimento científico, tecnológico e educacional de uma nação. Assim, a 

formação do professor é considerada um dos principais ingredientes para 

garantir o oferecimento de uma educação de qualidade. Buscou-se 

compreender o fenômeno da formação do professor a partir de novos 

enfoques. De estudos anteriores baseados na dicotomia teoria x prática, 

passou-se a valorizar a junção equilibrada desses dois aspectos. Considerou-

se a relevância do desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional 

dentro das pesquisas sobre a formação do professorado2.  

A discussão havida na literatura acadêmica nacional e internacional 

sobre o tema contribuiu sobremaneira para consolidar os estudos no campo da 

profissionalização docente, dando maior seriedade ao trabalho do professor e 

considerando a relevância da sua trajetória pessoal como elemento essencial 

na compreensão do seu modo de atuação. Compreendeu-se a importância das 

                                                 
2 Apesar da existência de diversos estudos enfocando a importância do professor, na prática a 
realidade é diferente. Nota-se o descaso e a desvalorização da categoria, convertida em 
atitudes de desrespeito. Os baixos salários, a precariedade das condições de trabalho, a perda 
do status social da profissão, dentre outros aspectos, figuram como elementos que 
descaracterizam o docente, especialmente aquele atuante na educação básica.   
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experiências acumuladas pelos docentes no decorrer de sua atuação 

profissional. Salientou-se a necessidade de ouvir os docentes e, a partir desses 

relatos, construir entendimentos sobre suas trajetórias profissionais, numa 

busca pela essência da profissão. Segundo Nóvoa, a proposição de estudos 

voltados para a escuta tem auxiliado na diminuição das barreiras impostas pela 

separação entre o eu pessoal e o eu profissional, procurando aproximar-se da 

realidade educativa.  Isso implica considerar a importância dos saberes 

construídos pelos professores na interação com seus pares, com os discentes 

e com outros grupos sociais participantes. Ou seja, ser professor obriga a 

tomadas de decisões constantes, nas quais cruzam-se a nossa maneira de ser, 

com a de ensinar, ocasionando a inseparabilidade dessas duas instâncias 

(NÓVOA, 1995).   

Conforme pondera Pimenta (1999), a mudança de foco das pesquisas 

voltadas para a profissionalização docente foram impulsionadas por alguns 

fatores: a revisão do significado social da profissão, o confronto entre teoria e 

prática, a análise da prática à luz das novas teorias existentes e da construção 

de teorias pelos próprios docentes. Esse último ponto traz consigo uma 

reviravolta em termos de compreensão do papel do professor. Ao invés de 

considerá-lo como desprovido de criatividade e de repertório teórico e prático, 

conhece-se a sua capacidade de lidar competentemente com seu próprio fazer, 

tomando-o como campo de investigação.  

Assim, passou-se a buscar uma definição para o trabalho do professor, 

revendo o lugar ocupado por este profissional, bem como a importância do seu 

trabalho como motor de desenvolvimento social. Ao propor a reflexão sobre a 

prática, pondo-a em discussão, abre-se precedente para o exercício da auto-

avaliação.  

Diante desse quadro de mudanças, surge o chamado “modelo 

emergente da formação inicial”, com vistas a assegurar o desenvolvimento de 

algumas atitudes consideradas essenciais para a profissão de professor: a 

reflexão, a crítica e a pesquisa. Ao considerar tais elementos, redimensiona-se 

a compreensão que se tinha do docente, vendo-o em sua integralidade. Suas 

histórias, necessidades, aspirações e limitações são reconhecidas e 

evidenciadas como forma de caminhar rumo ao crescimento profissional, 

partindo-se do desenvolvimento de algumas habilidades e conhecimentos 
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específicos. As idéias abaixo sintetizam o entendimento dessas três 

dimensões: 

 
 

A reflexão do professor deve ser um processo que contribua 
com seu desenvolvimento profissional (IMBERNÓN, 2000), a 
uma maior capacidade de decisão e interpretação, e não 
simples olhar de suas ações com limitadas possibilidades 
teóricas [...]; a pesquisa como atividade profissional 
proporciona recursos metodológicos para avançar no 
desenvolvimento da profissão [...]. Nossa visão de professor 
pesquisador aproxima-se do profissional que participa na 
produção de saberes e métodos e estratégias de 
sistematização, utilizando a pesquisa como mecanismo de 
aprendizagem [...] A crítica, numa perspectiva mais ampla, é 
considerada como uma atitude, uma forma de aproximação, 
reformulação e recriação da realidade, na qual estão, como 
elementos básicos, o esforço de conhecimento da realidade, o 
esforço de superação das práticas iniciais, a reconstrução de 
idéias próprias, tomando como referências os resultados das 
pesquisas, dos conhecimentos das disciplinas científicas e as 
experiências próprias e de outros colegas (RAMALHO, 
NUÑEZ, GAUTHIER, 2004, p. 25-31).  
 
 

Considerando o modelo apresentado, percebe-se a complexidade 

exigida para a composição desse profissional. Requer-se não somente a 

formação oferecida pelas instituições educativas de nível superior, mas 

também aquela ofertada no ambiente de trabalho, além do esforço pessoal na 

busca pelos saberes da profissão. Apesar de serem semeadas na formação 

inicial, essas atitudes profissionais são desenvolvidas ao longo da trajetória de 

trabalho, culminando com a promoção de uma inovação educativa plural. 

Acredita-se que a incorporação de tais aspectos na formação do professor 

possa contribuir para conduzi-lo à compreensão do verdadeiro sentido da 

função profissional, pois ele terá condições de clarificar o seu papel enquanto 

professor a partir da visão mais ampla da ação docente. Terá condições de 

compreender e explicar os processos educativos dos quais compartilha, pois é 

participante ativo da construção de sua profissão.  

Esse modelo é fruto dos estudos desenvolvidos por diversos 

pesquisadores: Shön, Zeichner e Freire (professor reflexivo); Stenhouse e Elliot 
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(o professor investigador); Freire, Cars e Kemmis (professor crítico). Todos3 

carregando especificidades que contribuíram para a montagem do modelo 

supracitado.  

Em se tratando da “reflexão”, podemos percebê-la como estratégia 

formativa, permitindo aos sujeitos envolvidos no processo reflexivo um olhar 

mais apurado acerca da sua prática. Para atingir eficácia, a reflexão precisa 

vincular-se a um projeto institucional, tanto de formação inicial (universidades) 

quanto continuada (universidades, escola), assegurando-lhes espaços de 

discussão individuais e coletivos.  

A docência é considerada uma profissão construída na prática. 

Entretanto, para ocorrer a reconstrução da prática, são necessários recursos 

teóricos e metodológicos que propiciem uma nova práxis profissional. Portanto, 

é preciso oferecer espaços adequados e preparados para propiciar aos 

docentes espaços de reflexão, estando dentro de uma proposta pedagógica 

norteadora das instituições. 

Pode-se atribuir, no quesito “crítica”, a possibilidade de recriação da 

realidade, na tentativa de superar práticas iniciais a partir do contato com o 

conhecimento científico e as experiências. A crítica serve para realizarmos uma 

releitura da realidade educativa, com vistas a transformá-la. Lança-se uma 

reflexão sobre os aspectos sociais e históricos da esfera educacional, 

buscando analisá-los, com vistas a redimensionar as ações educacionais. No 

ato de repensar, abre-se espaço para a propositura de alternativas, a fim de 

sanar as dificuldades apresentadas. A crítica, na verdade, mostra-se como 

complemento ao ato de refletir, requerendo posicionamento frente aos 

problemas da realidade escolar.  

No item “pesquisa” a intenção é de aperfeiçoar a prática docente pela 

experimentação, a partir de um viés crítico. Nesse sentido, o professor é 

encarado como construtor da sua própria prática, na medida em que busca 

investigar os problemas enfrentados em seu cotidiano, na tentativa de saná-los 

                                                 
3 As idéias dos autores mencionados auxiliaram na criação do “Modelo Emergente de 
Formação Docente”, apresentado por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004). Para uma 
compreensão mais aprofundada sobre como cada um dos autores contribui para a elucidação 
desse modelo, consultar:  
RAMALHO, Betânia Leite, NUÑEZ, Isauro Beltrán, GAUTHIER, Clermont. Formar o professor, 
profissionalizar o ensino. Porto Alegre: Sulina, 2004.   
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através de medidas organizadas com esta finalidade. Seguindo tal perspectiva, 

a prática pedagógica é tomada enquanto objeto de estudo, pois são 

mensuradas as atitudes e autoavaliadas todas as etapas do trabalho.  A 

intenção é perceber os problemas e reconstruir sua prática, propondo novas 

formas de interação e mediação.   

Assim, podemos fazer uma junção entre teoria e prática partindo das 

situações do dia a dia, tendo condições também de formular novas abordagens 

com base nas experiências vivenciadas. A divulgação das “descobertas” 

também é fator importante, pois as produções precisam circular em outros 

espaços, a fim de socializar o trabalho realizado. Torna-se relevante, também, 

o entrelaçamento do professor com a comunidade, a fim de propiciar o 

envolvimento desses dois segmentos com vistas ao crescimento coletivo dos 

grupos.  

Como ficou evidenciado, o trinômio reflexão-crítica-pesquisa desponta 

como pertinente no atual contexto. Todavia, a implementação desse modelo 

encontra alguns obstáculos, requerendo a necessidade de mudança na 

estrutura escolar. O sistema de trabalho, ao qual o professor encontra-se 

submetido, acaba impedindo que tais elementos sejam incorporados a sua 

rotina de trabalho. A priorização da atividade em sala de aula, em detrimento 

de outras atividades no interior da escola, acabam distanciando os professores 

da implementação do trinômio supracitado. Faz-se necessária uma 

reorganização na rotina escolar, a fim de assegurar a oficialização de 

momentos voltados para o diálogo, a observação, a análise e a troca entre os 

pares.  

Como implementar uma rotina de trabalho que permita a organização de 

espaços para a reflexão, para a crítica e para a pesquisa? É preciso refletir 

criticamente sobre tais aspectos, dado que se exige um profissional 

multifacetado, mas a própria estrutura do ensino, contraditoriamente, não está 

preparada para receber este profissional.  

No campo da mídia-educação, é exigido do professor o domínio das 

linguagens midiáticas, mas as instituições não disponibilizam espaços internos 

de qualificação, nem tampouco recursos tecnológicos para desenvolver um 

trabalho diversificado (câmeras digitais, computadores, TV/DVD geralmente 

encontram-se danificados ou em quantidade insuficiente).  
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1.3 A formação docente e os documentos oficiais 

 

Os avanços teóricos no âmbito da formação docente impulsionaram a 

criação e regulamentação de documentos oficiais, de circulação nacional a 

partir da segunda metade da década de 1990. A legislação educacional 

brasileira foi sendo alterada, trazendo consigo modificações significativas e 

propiciando um redimensionamento do sistema de ensino em vigência. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), assim como o lançamento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1996) e, em seguida, do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) contribuíram 

sobremaneira para sustentar os debates e anseios defendidos em encontros, 

simpósios, congressos e demais fóruns sobre educação, explicitando desejos, 

revendo concepções, direitos, deveres e lançando novas proposições para 

intervenção no espaço escolar. 

Em escala local, entrando na primeira década deste século, o Plano de 

Carreira, Remuneração e Estatuto do Magistério Municipal assegurou algumas 

conquistas da categoria, representando a concretização dos enunciados 

expressos no Plano Municipal de Educação (PME), que indicava as metas para 

o período de 2002 a 2005.  

De modo geral, os documentos supracitados propiciaram outro olhar 

para a prática pedagógica, acenando para um novo perfil docente. Em se 

tratando da LDB, fica instituída que a condição básica para o exercício da 

docência é a formação em nível superior, de graduação plena.  O requisito 

mínimo continuava sendo o nível médio, na modalidade normal (magistério) 

para o trabalho com a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, embora houvesse a delimitação de um prazo para a aquisição do 

diploma em curso de licenciatura. Foi estipulado um período de dez anos 

(contando a partir da data de promulgação da LDB) para tornar os professores 

aptos, em termos de formação, ao exercício do magistério, embora esse 

aspecto não esteja expressamente contemplado no documento (LDB). 

Dentre os benefícios previstos estão a formalização do aperfeiçoamento 

profissional continuado, com licenciamento periódico remunerado para este fim; 

piso salarial e progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e 
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avaliação de desempenho; período reservado a estudos e planejamentos 

incluídos dentro da carga de trabalho. Essas medidas beneficiaram diretamente 

o âmbito da formação docente, permitindo a criação de condições para o 

crescimento profissional do professor, tanto dentro quanto fora da instituição de 

ensino. 

No art. 61, da LDB, encontram-se os fundamentos da formação dos 

profissionais da educação, o qual considera dois pontos essenciais: a 

associação entre teorias e práticas e o aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições ou outras atividades. Nesse sentido, 

valoriza-se um trabalho que vise relacionar os conhecimentos oriundos da 

prática aos provenientes das leituras realizadas pelo professor. As vivências 

nos diversos âmbitos de atuação do professor não podem ser descartadas, 

sejam elas de natureza educacional ou não, pois servem como um arquivo que 

auxilia na composição do repertório profissional.  

Após a promulgação da LDB outras resoluções oficiais foram publicadas. 

O Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação 

em nível superior dos professores da educação básica estabelece, no art. 5º, 

quais as competências a serem desenvolvidas pelo docente - 

comprometimento com os valores éticos e estéticos, políticos e éticos 

inspiradores da sociedade democrática, compreensão do papel social da 

escola, domínio dos conteúdos a serem socializados, domínio do conhecimento 

pedagógico incluindo as novas linguagens e tecnologias, conhecimento de 

processos de investigação e o gerenciamento do seu próprio desenvolvimento 

profissional.  

Dessa lista, destacam-se dois pontos: o domínio do conhecimento 

pedagógico e o gerenciamento do desenvolvimento profissional. No primeiro 

quesito é acrescido, ainda, o domínio das novas linguagens e das tecnologias, 

considerados essenciais para o exercício da docência. O segundo, vincula-se à 

idéia de o professor buscar a sua própria formação, interessando-se pelo 

aperfeiçoamento na área de atuação. Tais atributos prevêem uma formação 

multidisciplinar, capaz de assegurar o trabalho nos diferentes ramos da área 

educacional.  

Em se tratando dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), eles 

propõem uma reorganização curricular para as escolas brasileiras, defendendo 
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a formação de um cidadão participativo e, ao mesmo tempo, autônomo em 

suas tomadas de decisões. Nesse documento, cabe ao professor estabelecer o 

papel de mediador4, fazendo uma ponte entre os saberes do campo escolar, 

com aqueles provenientes do cotidiano dos alunos, atribuindo a esses últimos a 

responsabilidade e a autoria da produção do seu próprio conhecimento. Ao 

professor, reserva-se a tarefa de criar estratégias e situações de 

aprendizagem, que problematizem, criem conflitos e inquietações nos 

discentes, motivando-os para a resolução de problemas do dia-a-dia. 

Reforçando o que foi expresso acima, os PCN em seu documento introdutório, 

apregoam que (...) o professor é o mediador na interação dos alunos com os 

objetos do conhecimento (BRASIL, 1998, p. 93). Reconhecem que o 

desempenho do aluno possui, em parte, relação com a formação docente. 

Além disso, mencionam a necessidade de o professor dominar as novas 

tecnologias da informação e da comunicação, tentando integrar o 

conhecimento das novas linguagens desses suportes às suas práticas 

educativas.  

Consoante o pensamento dos PCN, o RCNEI também representa o 

professor como aquele responsável pelo planejamento de situações de 

interação social, conduzindo os discentes à aprendizagem e à construção do 

seu próprio conhecimento. Baseando-se na tríade cuidar-educar-brincar, é 

requerida do educador a competência de fazer a mediação nesses três 

momentos distintos, entrelaçados na rotina escolar. Deve ele garantir um 

espaço para a comunicação entre crianças e adultos, instigando com 

indagações que permitam a junção dos conhecimentos prévios com outros 

saberes trabalhados pela escola. Também deve atentar para a proposição de 

situações que beneficiem o desenvolvimento integral da criança. O professor é 

visto, mais uma vez, como mediador da aprendizagem, visando à garantia do 

desabrochar das potencialidades infantis.  

Em relação ao PME, a escola é tida como um espaço privilegiado de 

aprendizagem, sendo o seu acesso um direito social básico. Quanto ao 

                                                 
4 O conceito de mediação trabalhado no PCN, assim como no RCNEI segue a abordagem 
vygostkyana, compreendendo esta atividade como sendo fundamental para o crescimento 
intelectual dos indivíduos. Os estudos de Vygotsky foram essenciais para a compreensão 
acerca do modo como o conhecimento é apropriado, requerendo a presença da figura do 
mediador para auxiliar na travessia entre o que já sabe e o que potencialmente pode-se 
descobrir.   
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“magistério da educação básica”, presente neste documento, percebe-se no 

professor um dos principais agente responsáveis pelo oferecimento de uma 

educação de qualidade, para todos os segmentos do ensino. Então, seu papel 

concentra-se na possibilidade de fornecer uma educação comprometida com o 

pleno desenvolvimento do alunado. Para tanto, como forma de assegurar este 

objetivo, reconhece a necessidade de proporcionar uma formação adequada 

para os profissionais. Por esta razão, compromete-se com o desenvolvimento 

de ações que visem à formação docente. 

No plano teórico, fica expressa no PME a preocupação quanto à 

formação inicial, permanente e continuada; às condições de trabalho; ao salário 

e à carreira. O documento pressupõe que esses três aspectos estão inseridos 

em uma proposta de qualidade social da educação que se compromete com a 

formação do quadro efetivo de professores. Também percebe a abrangência 

do trabalho educativo, apontando os diversos campos de atuação do educador, 

exigindo o desenvolvimento de algumas competências, conforme a citação:  

 
 
Nessa perspectiva, a incorporação da pesquisa como princípio 
para a formação do educador; a sólida formação teórica em 
todas as atividades curriculares, inclusive nos conteúdos 
específicos a serem ensinados na educação básica; a 
formação cultural; a divulgação de experiências profissionais 
bem sucedidas e a vivência em gestão democrática são 
condições necessárias à formação permanente e continuada 
dos profissionais da educação (RIO GRANDE DO NORTE, 
2005, p. 33). 

 
 

Salienta-se, ainda, o domínio das novas tecnologias, assegurando-se 

formação específica para os professores por intermédio do sistema público de 

ensino, habilitando-os para o emprego competente do computador, do vídeo e 

de outros suportes.  

No Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto do Magistério são 

mostradas, no capítulo III, “as atribuições dos profissionais do magistério”, 

remetendo-se ao papel a ser desempenhado pelos docentes no exercício da 

profissão, dos quais podemos mencionar: colaboração com a equipe gestora 
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na organização da escola, participação na elaboração de documentos5, do 

calendário, desenvolvimento do trabalho pedagógico6, atendimento aos alunos 

nas tarefas, sugestão de modificações no currículo adotado pela escola, 

contribuição na elaboração de diagnósticos e estatísticas da instituição, 

elaboração de planos e projetos pedagógicos, desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares, cumprimento da carga horária estabelecida e participação nos 

períodos de planejamento e envolvimento com o conselho escolar. São 

diversas atribuições que não se vinculam apenas ao trabalho em sala de aula, 

estendendo-se para outras instâncias da práxis educativa.  

Ao mesmo tempo em que tais documentos apresentam novos ares ao 

trabalho educativo, a sua aplicabilidade ainda se constitui num grande entrave, 

requerendo sólida formação e aquisição de habilidades antes desconsideradas. 

Além disso, esbarra-se também na organização das instituições, cuja estrutura 

física e humana ainda não comporta a composição de um trabalho com tais 

características.  

Diante da demanda por profissionais com nível superior, as 

universidades públicas expandiram sua oferta de vagas, redimensionando seu 

quadro de professores, assim como as instalações físicas para atender ao 

crescente número de discentes. Acompanhando essa expansão, as 

universidades, centros universitários e faculdades privadas se multiplicaram 

nos últimos anos, ocasionando o aumento na oferta de vagas. Atendendo a 

interesses mercadológicos, essas últimas instituições oferecem cursos de curta 

duração, atendendo a uma quantidade maior de estudantes num espaço de 

tempo reduzido. Ocasiona-se, assim, o oferecimento de cursos aligeirados, 

fragilizando a formação oferecida e propiciando a inserção de docentes 

despreparados para as atuais demandas educacionais.  

Considerando as mudanças em curso, nota-se, nos últimos quinze anos, 

a proliferação de pesquisas em diversas partes do mundo a respeito da 

formação de professores. Tais estudos têm se preocupado em compreender 

como são desenvolvidos os processos de ensinar e aprender. Com a mudança 

no enfoque dessas investigações, procurou-se entender o universo do 

                                                 
5 Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar, Programa de Desenvolvimento 
Educacional. 
 
6 Planejamento, acompanhamento e avaliação do alunado. 
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professor, partindo de suas vivências e modos de enxergar a vida e o espaço 

circundante: que conhecimentos o professor já construiu? Como ele produz seu 

próprio conhecimento?  Seguindo essa linha de raciocínio, as pesquisas em 

torno do aprender e ensinar enfocam o pensamento do professor, buscando 

identificar os processos de produção dos seus saberes em seus diversos 

espaços de convivência.  

Sobre esse ponto, a chamada “reflexão-na-ação” tem se mostrado um 

terreno fértil para diversas descobertas em termos de atitudes profissionais do 

professor. Entendida como sendo uma atividade cognitiva e consciente do 

sujeito, incide no momento em que as situações são desencadeadas no 

espaço escolar. O fato ocorre e, nesse mesmo instante, estamos refletindo 

sobre o acontecimento.   São processos surgidos simultaneamente. As 

situações vêm à tona, os problemas emergem, exigindo tomadas de decisão 

para elucidar tais problemas. É esse movimento que impulsiona a produção de 

novos conhecimentos para o professor.  

Esse processo de reflexão sobre a prática é considerado um dos 

motores de desenvolvimento profissional. Há uma inquietação quanto à 

reelaboração dos saberes, a partir do confronto com a prática cotidiana. 

Espera-se que tais saberes sejam construídos na prática e sobre ela.   

Paulatinamente, abandona-se a tendência corrente em termos de 

pesquisa, que apenas critica o trabalho dos professores e preocupa-se, agora, 

em compreender os percursos individuais destes, percebendo as inclinações, 

as tendências e posturas assumidas e os contextos nos quais as experiências 

são desenvolvidas, revelando um conhecimento profissional construído ao 

longo da carreira.  

Esse movimento tem adquirido espaço nas últimas décadas, abrindo 

novas perspectivas para a produção de saberes na contemporaneidade. Se 

antes era feita a separação entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, 

hoje é permitida a entrada do sujeito na cena, dando importância ao seu 

envolvimento enquanto interventor na realidade. O modo como o docente 

pensa, como age, suas histórias e experiências (pessoais e profissionais) 

passam a ter importância para a composição do processo investigativo, 

tornando-se também objetos cognoscíveis.   
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Tanto a formação inicial quanto a continuada é alvo de investigações. A 

primeira permite a construção de um alicerce para a edificação dos 

conhecimentos básicos sobre a profissão. Propicia os primeiros espaços de 

socialização com a docência, permitindo a organização do repertório de 

saberes relacionados à área. A segunda propicia o lançamento da dúvida ou 

mesmo da confirmação do conhecimento profissional adquirido durante a 

formação inicial. Em contato com a prática, o professor possui outra visão da 

profissão, pois consegue fazer a articulação do campo teórico com o prático e, 

dentro desse processo dinâmico, consegue construir suas próprias estratégias 

de intervenção. Para manter viva a chama do questionamento, que por sua vez 

gera a necessidade de busca, é preciso abrir-se para a procura de espaços de 

estudo e socialização de experiências. Esses locais podem ser encontrados em 

universidades, centros universitários, faculdades, instituições promotoras de 

formação continuada ou mesmo na própria escola.   

Seja em sua etapa inicial e/ou continuada, a óptica dos docentes 

adquiriu importância. Por que em vez de falar deles, não se fala com eles? O 

diálogo entre professor e pesquisador alterou-se. De simples sujeitos, os 

docentes passaram à configuração de “colaboradores”. Entende-se a 

importância do ponto de vista dos professores, como elemento essencial para a 

constituição dos saberes da profissão. Na verdade, são pesquisadores do seu 

próprio fazer, (re) elaborando hipóteses, testando teorias e elaborando 

estratégias para o enfrentamento de situações do cotidiano escolar.  

Essa mudança de posição e status pode parecer simples, mas significa 

colocá-lo numa posição de maior relevância, dando destaque ao que dizem e o 

que pensam acerca das suas experiências. Os denominados “saberes da 

experiência” constituem a junção dos conhecimentos adquiridos, aliados às 

práticas desenvolvidas, conforme estudado por Maurice Tardif. Conforme 

aponta este pesquisador, o saber docente é formado por uma teia de relações, 

fruto de suas interações com diversos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. Ao percorrer os diferentes grupos de socialização ao longo de sua 

história (a família, a escola, a universidade), o professor acumula experiências 

significativas. Por essa razão, os seus conhecimentos têm caráter plural, como 

se evidencia na passagem abaixo: 
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Saber plural, saber formado de diversos saberes provenientes 
das instituições de formação, da formação profissional, dos 
currículos e da prática cotidiana, saber docente é, portanto, 
essencialmente heterogêneo. Mas essa heterogeneidade não 
se deve apenas à natureza dos saberes presentes; ela decorre 
também da situação do corpo docente diante dos demais 
grupos produtores e portadores de saberes e das instituições 
de formação (TARDIF, 2002, p. 54).   
 

 

 O entendimento plural sobre os espaços de formação docente promove 

uma modificação nas idéias até então defendidas, pois considerava-se que a 

aquisição de tais saberes ocorria somente a partir da inserção em ambientes 

de aprendizagem consagrados (cursos de formação em nível médio 

modalidade magistério ou na universidade – graduação e pós-graduação). Ao 

mencionar este novo elemento, reconhecendo os diversos lugares sociais 

como promotores de aprendizagem, é plausível dizer que as mídias também 

acabam participando na constituição desses saberes, tendo em vista que os 

diversos meios de comunicação têm participado como importantes veículos de 

aquisição de informações.  

Diante das modificações supracitadas, as discussões em torno da 

função do professor têm suscitado diversos questionamentos. O seu papel na 

contemporaneidade tem sofrido modificações, mediante a instalação das novas 

demandas sociais. Nesse contexto, nota-se um alargamento em termos de 

responsabilidades, solicitando dos docentes a aquisição de uma infinidade de 

habilidades e conhecimentos, surgindo constantemente novas 

responsabilidades e atribuições a serem assumidas. De modo geral, é da 

alçada dos docentes o desenvolvimento de diversas atividades, situadas 

interna e externamente aos muros escolares. Seu campo de atuação, neste 

sentido, torna-se abrangente e, por esta razão, os novos “fazeres” acabam 

agregados ao desenvolvimento cientifico, tecnológico e educacional.  

De um professor autoritário, detentor do saber, passou-se à valorização 

de um profissional multifacetado, cuja atuação não se restringe apenas ao 

espaço da sala de aula, mas estende-se para outros âmbitos de socialização 

do saber. Adentrando em outras áreas do conhecimento, o atual professor 

passeia por domínios antes inimagináveis, pois a sua atuação dependerá do 
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rumo tomado pelos estudos desenvolvidos na escola. Assim, sua função não 

se encontra vinculada com a reprodução de idéias, mas com a construção de 

renovado repertório de saberes, baseado na suas próprias experiências. 

Acrescenta-se a isso, o seu compromisso social e político com a educação, 

militando pela obtenção de melhores condições de ensino e de trabalho, em 

escala local e nacional.    

Sua principal atribuição é com a mediação da aprendizagem, 

mobilizando esforços para a projeção e a criação de estratégias de ensino, 

arquitetando modos de interagir com os alunos, além de buscar uma maior 

integração com a comunidade escolar.  Em sentido global, este é responsável 

pelos processos educacionais, tanto na escola como em espaços não 

escolares7. Organizações empresariais públicas e privadas, Organizações Não-

Governamentais (ONG), centros de pesquisa, fundações, passam a requerer a 

presença do pedagogo, no sentido de sistematizar uma proposta educativa 

para seus trabalhadores. Afinal, estamos em constante processo de 

aprendizagem, num sentido permanente, fazendo-se necessária a presença de 

profissional habilitado que acione este processo.  

Dentro do rol de responsabilidades dirigidas ao professor (pedagogo8), 

destacam-se duas funções: o domínio e a abordagem das novas tecnologias 

(mídias) em contexto educativo e a inserção da pesquisa como parte integrante 

do processo de ensino. Preza-se pela união dessas duas propostas, primando 

pelo desenvolvimento de projetos pedagógicos que favoreçam a inserção da 

leitura crítica da mídia.    

 

                                                 
7 Entende-se por espaços não-escolares a atividade educacional organizada e sistemática, 
realizada fora do sistema de ensino formal, visando a proporcionar aprendizagem sistemática e 
continuada a educandos-trabalhadores que foram assim denominados porque além de 
executarem tarefas do trabalho estão em constante processo de formação e aprendizagem no 
local de trabalho (FRISON, 2006).  
 
8 Convém salientar que a formação do pedagogo também passou por algumas modificações. 
Anteriormente os currículos da graduação em Pedagogia trabalhavam com a perspectiva de 
formar um especialista em educação, baseando-se em habilitações como “supervisão escolar”, 
“administração escolar” e “orientação educacional”. Havia uma compartimentalização dos 
saberes da profissão, na qual o pedagogo não ficava encarregado do trabalho em sala de aula, 
dirigido para os professores com formação em nível médio (magistério). Hoje, a função do 
pedagogo abrange desde a atuação em sala de aula, como outras funções de cunho educativo 
e têm caráter mais abrangente.   
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1.4 Propostas de qualificação profissional para o uso das mídias: 

panorama nacional e local  

 

Em se tratando das tentativas de qualificação profissional, nota-se a 

existência de algumas iniciativas governamentais para a inserção das 

tecnologias na educação, tais como a TV Escola9, o Programa Mídias na 

Educação10 e o Proinfo11, por exemplo. Todavia, ainda constituem medidas 

incipientes, pois atendem à pequena parcela dos profissionais, além de algumas 

privilegiarem o uso da tecnologia enquanto suportes, secundarizando a 

finalidade objeto de estudo12.  

Em todo o Brasil, os cursos de formação de professores (licenciaturas) 

passam por um processo de reorganização curricular. Nesse cenário de 

mudanças, a mídia-educação aparece em lugar de destaque figurando como 

disciplina obrigatória. Mas esse reconhecimento precisa, ainda, vir acompanhado 

de uma prática educativa efetiva, na qual as mídias sejam utilizadas de modo 

adequado e construtivo.  

                                                 
9 A TV Escola é um canal de televisão do Ministério da Educação que capacita, aperfeiçoa e 
atualiza educadores da rede pública desde 1996. Em 2000 promoveu um curso de extensão a 
distância denominado “TV na Escola e os Desafios de Hoje”, tendo como objetivo qualificar 
professores para a integração da TV na prática pedagógica.   
 
10 Lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2005, o Programa Mídias na Educação 
objetiva qualificar profissionais da educação para o uso das mídias no processo de ensino e 
aprendizagem, a partir do entendimento das linguagens apresentadas pelos aportes midiáticos, 
além de incentivar a produção de mídias pelos participantes. Oferece certificação em nível de 
extensão, aperfeiçoamento e especialização, conforme as etapas de participação do cursista.   
 
11 O Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) foi criado em 1997 pelo 
Ministério da Educação (MEC). Objetivava promover a introdução das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) no ensino público das modalidades fundamental e médio. Em 
2007 recebeu nova denominação – Programa Nacional de Tecnologias Educacionais – tendo 
como principal finalidade promover o uso pedagógico das TIC nas escolas públicas brasileiras. 
Seu funcionamento é descentralizado, existindo uma coordenação estadual que gerencia as 
ações do programa. 
 
12 Segundo pondera Belloni, o uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC’s) contempla duas perspectivas: como ferramentas pedagógicas e objeto de estudo 
(BELLONI, 2001). O primeiro relaciona-se ao emprego complementar das atividades da rotina 
escolar, ajudando ao desenvolvimento dos temas de estudo. No segundo, as tecnologias 
aparecem como protagonistas, mobilizando discussões sobre as dimensões sociais dessas 
tecnologias, buscando compreendê-la sob um viés crítico. Em estudo realizado por Cordeiro 
(2006), ficou evidenciada a primazia do uso da TV enquanto ferramenta, visando auxiliar no 
desenvolvimento dos conteúdos ou projetos pedagógicos. O emprego como “objeto de estudo” 
foi pouco mencionado, denotando o desconhecimento por parte dos professores dessa 
dimensão.  
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De modo geral, a formação destinada à mídia-educação ocorre em nível 

de pós-graduação, aglutinando pesquisas desenvolvidas nos cursos de 

especialização, mestrado e doutorado. Na formação inicial (graduação), essa 

área ainda é pouco explorada. Quando é componente curricular, acaba figurando 

como disciplina complementar, desobrigando os alunos de cursarem-na. Com as 

reformas curriculares dos últimos anos, espera-se a inserção de disciplinas 

voltadas para as novas tecnologias, comunicação, mídia e educação. A 

obrigatoriedade desse componente curricular pode contribuir na preparação dos 

professores, familiarizando-os com a prática da pesquisa dentro desse campo do 

saber.   

No caso da UFRN, o currículo do curso de Pedagogia não continha em 

sua grade disciplinas obrigatórias voltadas para as discussões envolvendo a 

mídia e a educação13. Existia um “núcleo temático” que oferecia as seguintes 

disciplinas: Introdução à tecnologia educacional, Teoria da comunicação, 

Comunicação visual, Rádio e televisão educativos, Vídeo e educação, Produção 

de vídeos em educação, Introdução ao processamento de dados.  

Apesar da abundância de disciplinas apresentadas na grade curricular, 

havia pouca oferta de disciplinas desse núcleo. Apenas “Introdução à tecnologia 

educacional” era disponibilizada aos alunos.  

Desde o primeiro semestre de 2010, o curso de Pedagogia adotou uma 

nova estrutura curricular. Em relação à área de mídia educação, surgiram as 

seguintes disciplinas: Tecnologia e educação, Tecnologia e ensino e Tecnologia 

assistiva. A primeira aparece integrada à grade das disciplinas obrigatórias e as 

últimas compõem o grupo das complementares. É importante reconhecer o 

avanço na inserção de pelo menos uma disciplina obrigatória, facultando aos 

alunos o acesso a noções gerais sobre as novas tecnologias e sua inserção na 

educação. Resta saber se as outras disciplinas mencionadas serão oferecidas 

semestralmente, pois no modelo curricular anterior nem todas as 

“complementares” eram ofertadas.  

Consultando a grade do curso de Pedagogia da mesma instituição em 

outro campus – Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) -, situado na 

                                                 
13  O formato apresentado foi aprovado pela resolução nº 235/94, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e extensão (CONSEPE) da UFRN, em 27/12/1994, sendo implantado em 1995. 
Atualmente encontra-se em vigor outro currículo apresentando nova composição, baseando-se 
na Resolução nº 103/2006-CONSEPE, de 19 de setembro de 2006.  
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cidade de Caicó/RN, conhece-se outra proposta curricular, apresentando indícios 

de preocupação com a inserção dos estudos de mídia. Desta feita, as disciplinas 

denominadas “Educação, comunicação e mídias” e “Educação à distância” 

figuram como áreas sustentadoras da nova proposta curricular, integrantes da 

estrutura obrigatória de disciplinas. Esse atual formato foi proposto no Projeto 

Político Pedagógico para esta licenciatura no ano de 2007.    

Ao inserir como obrigatórios dois componentes curriculares do campo da 

mídia-educação fica evidente a preocupação em discutir temas de relevância 

social, visando qualificar futuros professores para o uso crítico e criativo das 

mídias com intenção educativa.   

Examinando a programação de cursos e oficinas oferecidos pelo Núcleo 

de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação (NTE/SME), 

percebe-se a intenção de instrumentalizar o corpo docente com novos 

conhecimentos referentes a esse campo do saber. Naquele espaço, são 

oferecidas diversas propostas, tais como: Informática básica, Ensinando e 

aprendendo com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Educação 

digital (Linux), Introdução à produção de vídeo, Oficina de atualidades técnicas, 

Produção de aulas com recursos de multimídia.  

Considerando o número reduzido de vagas disponíveis, o grande 

contingente de professores da rede, a tripla jornada dos professores, o NTE 

ainda não consegue suprir as necessidades dos docentes municipais. Soma-se 

a esse demonstrativo, a proposta de tais cursos, voltados em sua maioria para 

discussões em torno do conhecimento técnico e do uso dos recursos 

tecnológicos como suportes pedagógicos. O debate sobre o emprego das mídias 

e das tecnologias como “objeto de estudo” ainda é pouco explorado, 

minimizando as potencialidades de uso desses recursos nas escolas.    

Tendo oportunidade para implementar práticas nas quais as mídias 

estejam presentes, o professor deve adotar uma postura aberta às inovações, 

pois as tecnologias e as mídias se modificam rapidamente, sendo preciso 

acompanhar o processo de transformação. Os estudantes, mesmo aqueles das 

classes populares e que apresentam dificuldades de acesso à tecnologia, 

demonstram interesse. Em pesquisa realizada por Girardello, ficou evidenciado o 

fascínio das crianças pelo computador, mesmo não tendo acesso direto a tal 

tecnologia, figurando como experiência imaginária (GIRARDELLO, 2008).  
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Ainda considerando tais fatos, os professores precisam inteirar-se das 

tecnologias, a fim de aproveitá-las em seu benefício.  Precisam propiciar 

situações nas quais os alunos possam ter contato direto com as mídias. Nesse 

sentido, a escola seria um importante espaço de democratização, materializando 

sua importância enquanto mediadora.   

Estudo realizado por Fischer demonstra que os professores não 

conseguem estabelecer articulações entre os audiovisuais contemporâneos e os 

processos pedagógicos. A presença de equipamentos nas escolas públicas, tais 

como TV e DVD, não assegura que estejam sendo utilizados de forma 

proveitosa (FISCHER, 2001). Apesar do investimento na compra desses 

equipamentos para as instituições de ensino, os professores não foram 

familiarizados com as linguagens audiovisuais, o que dificulta a implementação 

de propostas pedagógicas.  

Considerando a presença marcante dos aportes tecnológicos no dia-a-

dia infantil e, por extensão, dos artefatos midiáticos (principalmente a TV), faz-se 

necessária a intervenção do educador, cuja função está concentrada no trato 

pedagógico das imagens em movimento veiculadas pela TV, desmistificando os 

fatos mostrados por este meio de comunicação e introduzindo uma discussão 

crítica diante dos apelos visuais lançados diariamente. Fantin considera que a 

mídia-educação: 

  
 
 
[...] implica na adoção de uma postura crítica e criadora de 
capacidades comunicativas, expressivas e relacionais para 
avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido pelas 
mídias, para interagir significativamente com suas produções, 
para produzir mídias e também para educar para a cidadania 
(FANTIN, 2008, p. 153).  
 
  

Tratar pedagogicamente com as mídias não é uma tarefa simples, 

exigindo dos docentes a construção de um repertório mínimo de saberes. O 

campo de atuação compreendido da mídia e educação não se encontra restrito 

apenas à leitura crítica, implicando também na capacidade de produzir mídias e 

divulgá-las. Músicas, videoclipes, blogs, dentre outros elementos midiáticos 

podem ser criados e introduzidos na rede mundial de computadores, 

favorecendo a socialização dessas produções. 
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Nesse contexto, o conceito de alfabetização passa por um processo de 

revisão e alargamento. Outrora, encontrava-se vinculado apenas à aquisição da 

leitura e escrita. Hoje, aparece seguindo uma perspectiva global, agregando a 

obtenção de outras capacidades. Soares considera a alfabetização como um 

conjunto de habilidades, caracterizando-a como fenômeno de natureza complexa 

e multifacetada, que envolve o domínio da leitura e da escrita, a interpretação do 

código escrito e a compreensão dos determinantes sociais presentes na língua 

(SOARES, 2003). Mas o termo alfabetização encontra-se relacionado também a 

outros domínios, designando a aquisição de habilidades necessárias para a 

formação plural dos sujeitos. No campo da mídia-educação, Buckingham utiliza a 

expressão educação midiática14” e alfabetização midiática15 para designar o 

conhecimento, as habilidades e as competências requeridas para interpretar os 

meios (BUCKINGHAM, 2005). Implica, portanto, na formação de um leitor e 

produtor competente dos mais variados textos, sejam eles escritos e/ou 

imagéticos.  

Nesse processo, a escola encontra-se incumbida de empreender um 

trabalho pedagógico contemplando as discussões envolvendo a mídia na 

educação. O professor diariamente se depara com situações nas quais o 

conteúdo midiático vem à tona. Observando as conversas dos discentes em 

momentos de descontração, ou mesmo em situações orientadas, nota-se em 

algumas ocasiões a presença marcante do conteúdo televisivo em seus 

discursos. O entusiasmo e a empolgação são perceptíveis. Muitas vezes, 

associam os companheiros de sala à personagens das novelas, dos desenhos 

animados e demais programas, usando as informações apresentadas, o que 

demanda uma ação pedagógica para mediar esse processo de recepção.    

                                                 
14 Para Buckingham, a “educação midiática” se propõe a desenvolver uma competência de 
base ampla, não relacionada apenas ao texto impresso, mas também com outros sistemas 
simbólicos de imagens e sons. Em principio, essa competência aparece como uma forma de 
alfabetização. Este autor conceitua educação midiática como sendo o processo de ensinar e 
aprender sobre os meios de comunicação, propondo-se a desenvolver tanto a compreensão 
crítica como a participação ativa.  
 
15 A expressão “alfabetização midiática”, conforme aponta Buckingham, designa o 
conhecimento, as habilidades e as competências para utilizar e interpretar os meios de 
comunicação. Exige análise, avaliação e reflexão crítica dos meios. Ela é o resultado de um 
trabalho voltado para a educação midiática, sendo os conhecimentos e as habilidades 
adquiridas pelos discentes no campo da mídia-educação. Para o autor citado, implica em ler e 
escrever os meios.    
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Diante dessa realidade, é pertinente que as escolas e, por extensão, os 

professores estejam preparados para estabelecer e elaborar propostas 

educativas pautadas na leitura crítica dos meios de comunicação, 

particularmente da televisão.  

A aquisição da leitura é um processo obtido a médio e longo prazo, 

envolvendo a compreensão do mundo expresso por meio de seus códigos. O 

sentido da leitura adquire volume, agrupando não somente a leitura e a 

compreensão da palavra escrita, mas estendendo-se para outros campos de 

compreensão voltados ao entendimento das imagens. Envolve, pois, uma 

análise mais apurada diante da imagem exposta, procurando desvelar as 

particularidades de um dado objeto. Essa consciência crítica frente à realidade 

busca ir além do aparente, percebendo nuances e sutilezas, requerendo uma 

maior atenção por parte do leitor.  

Na verdade, um leitor experiente consegue traçar conjecturas e elaborar 

uma síntese coerente, detentora de sentido, partindo do seu contato prévio com 

outras leituras e experiências. À medida que esse leitor amplia o seu repertório 

de vivências, expondo-se a situações de leitura direcionadas (planejadas pelo 

professor), adquire maior traquejo no trato com o texto escrito ou imagético. Isso 

influencia na própria aceitação, por exemplo, das informações transmitidas pelas 

diversas mídias, porque a leitura crítica perpassa a dúvida, o questionamento, a 

ponderação, opondo-se à aceitação passiva das notícias. Confrontar, opinar, 

avaliar e posicionar-se são palavras relacionadas ao mecanismo da leitura 

crítica. Sobre as finalidades da educação diante da leitura crítica da 

comunicação, Moran opina dizendo: 

 
 
A finalidade principal da educação para uma leitura crítica da 
comunicação é mudar a atitude básica das pessoas, diante dela 
e especificamente diante dos grandes meios: ajudar a 
desenvolver em cada um a percepção mais ativa, atenta, de 
acompanhamento consciente do que significa viver em 
comunhão com o mundo e conseguir formas de comunicação 
mais fortes, autênticas, expressivas, significativas e ricas, que 
superem o reducionismo empobrecedor das formas 
convencionais de relacionamento. Como conseqüência, é 
provável que cada pessoa desenvolva uma maior consciência 
de classe, um desejo de participação também mais acentuado, 
com uma inserção mais eficaz em diversas organizações sociais 
(MORAN, 1991, p. 18).  
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Esse objetivo adquire uma escala macro de atuação, pois abarca a 

consciência que extrapola o nível particular, se estendendo ao âmbito do 

coletivo. Ao desenvolver a leitura crítica da mídia, cria-se condições de 

reivindicar informações de qualidade, solicitando a melhoria das produções 

televisivas. A leitura crítica de textos e imagens deve ser incorporada dentro dos 

objetivos de uma escola, preocupada com a ampliação das vivências dos 

discentes e com sua preparação para a participação ativa nas decisões cidadãs.  

Mas para desenvolver um trabalho desse porte, a formação do professor é 

um elemento central. Como fazer um trabalho destinado à leitura crítica da mídia 

se o professor não dispõe do instrumental teórico e prático necessário? A 

resposta, em parte, encontra-se relacionada ao aspecto formativo do professor, 

obtido tanto no período inicial ou mesmo continuado de sua qualificação16.  

De posse dos saberes construídos durante a sua formação, ele deverá 

estabelecer as metas para a educação das crianças, levando em consideração os 

interesses dos alunos e as novas demandas sociais. Desse modo, terá condições 

de construir estratégias de trabalho na utilização da mídia em sala de aula. Sobre 

os efeitos do contato com as tecnologias no contexto educativo, Sampaio e Leite 

defendem que: 

 

 

Ao trabalhar com os princípios da Tecnologia Educacional (TE), o 
professor estará criando condições para que o aluno, em contato 
crítico com as tecnologias da/na escola, consiga lidar com as 
tecnologias da sociedade sem ser por elas dominado. Este tipo de 
trabalho só poderá ser concretizado, porém, na medida em que o 
professor dominar o saber relativo às tecnologias, tanto em 
termos de valorização e conscientização quanto em termos de 
conhecimentos técnicos, ou seja, como utilizá-las de acordo com 
a sua realidade (SAMPAIO e LEITE, 2000, p. 26). 
 

 

                                                 
16 De modo geral, o professor tem sofrido com a desvalorização social da profissão e do 
sistema educativo. Tal situação gera desestimulo e apatia para o desenvolvimento das 
atividades pedagógicas, o que interfere em seu modo de atuação. Portanto, ao falar do papel 
do professor e das atribuições no campo da mídia-educação, deve-se considerar alguns 
condicionantes que impedem a criação de propostas educacionais (falta de infra-estrutura, 
ausência ou presença de equipamentos inadequados e em quantidade insuficiente, perda do 
status da profissão docente, baixos salários).  
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A partir de um processo contínuo de capacitação, o educador pode 

desprender-se das antigas concepções pedagógicas, solidificadas desde o início 

do seu processo de escolarização e mesmo da sua infância, desligando-se das 

velhas crenças que atribuem aos recursos tecnológicos a capacidade de substituí-

lo enquanto professor, desprendendo-se dos “obstáculos epistemológicos” 17 que 

impedem o seu desenvolvimento profissional. Isso trará mais segurança e 

receptividade para incorporar esses meios de comunicação a sua prática 

pedagógica, tendo o docente condições plenas de transformar seu estudante em 

cidadão capaz de compreender criticamente as mensagens produzidas pela mídia 

e, principalmente, pela televisão, dando-lhes subsídios para lidar 

competentemente com os demais avanços tecnológicos presentes em seu 

cotidiano. 

Uma das estratégias que podem ser lançadas pela escola para conseguir 

tal empreitada, situa-se na introdução da pesquisa como prática profissional do 

professor. Essa medida traria maior seriedade ao trabalho com a leitura crítica 

da mídia televisiva, valendo-se de medidas planejadas de intervenção no espaço 

escolar.  

 

1.5 Formação de professores e mídia televisiva: lançando 

apontamentos 

 

 Diante de um quadro com drásticas transformações sociais, fruto do 

avanço científico e tecnológico, são dirigidas novas atribuições às instituições 

educativas e conseqüentemente aos professores, culminando na necessidade 

de organizar outros espaços de aprendizagem. Ser professor hoje implica na 

obtenção de diversos conhecimentos e habilidades, vinculados aos processos de 

ensinar e aprender, assim como àqueles relacionados à convivência em grupo e 

à constante busca pela atualização.  Ao professor cabe arquitetar situações-

                                                 
17 A noção de obstáculo epistemológico foi desenvolvida por Bachelard, sendo um dos 
principais eixos do seu pensamento filosófico. Através desse conceito, trata sobre certas 
resistências ao conhecimento cientifico que não estão restritas ao passado, aparecendo no 
presente como impasse ao progresso da ciência.    Para maiores detalhes, ver a obra: 
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003.  
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problema para seus alunos, instigando-os a obter respostas por meio da 

investigação, o que estabelece uma relação de mediação. 

Na chamada “Sociedade do Conhecimento18”, nota-se a existência de 

uma infinidade de informações, obtidas por meio de inúmeros dispositivos 

tecnológicos19. Essa constatação deve ser considerada pelo professor, já que é 

preciso “lapidar” esses dados transformando-os, de fato, em conhecimento 

significativo. As informações são emitidas pelos aparatos tecnológicos, os quais 

têm como principal finalidade difundir idéias, dados, informações para a 

população, a fim de estabelecer a comunicação.  

Guimarães, citando Rezende e Fusari, chama a atenção para conjecturas 

pertinentes ao panorama da formação de professores, designando um quadro 

teórico no qual encontram-se contempladas algumas idéias centrais:  

 
 
Completando essa idéia, Rezende e Fusari (2001) sugerem 
que haja uma articulação entre a formação inicial e a formação 
de professores em serviço por intermédio da pesquisa, tendo 
como eixo central a prática docente em comunicação 
multimídica, afirmando “que a formação inicial de professores 
precisa estar ‘de olho’ no que está acontecendo no exercício da 
docência, mas o docente em exercício tem que estar ‘de olho’ 
nos cursos de formação inicial de professores”. Rezende e 
Fusari (2001) ampliam o entendimento de formação de 
professores, inicial ou contínua, englobando os três itens da 
teoria de Schön - reflexão na ação docente (pensar enquanto 
prática), reflexão sobre a ação docente (pensar depois que 
prática) e reflexão sobre o que foi refletido (pensar sobre o que 
foi pensado), não desconsiderando os quatro pilares da 
educação apresentados pela UNESCO (aprender a conhecer, 
aprender a fazer, a aprender, a conviver e a aprender a ser) e 
os saberes da experiência dos professores em questão, 
instigando a uma atitude de formação contínua (GUIMARÃES 
apud REZENDE, FUSARI, 2004, p. 25).  
 

 

                                                 
18 A Sociedade do Conhecimento, ou Sociedade da Informação (ou ainda, Nova Economia), 
tem seu surgimento datado no final do século XX, estando atrelado ao termo Globalização. 
Neste modelo de organização social, o capital intelectual é valorizado. Segundo Squirra, 
representa também a combinação da informação com as tecnologias da comunicação, em 
todas as suas possibilidades (SQUIRRA, 2005).  
 
19 Reconhecer a existência de uma gama ilimitada de informações é fato. Todavia, é preciso 
fazer as devidas medições quanto se trata de acessibilidade. Uma parcela considerável da 
população ainda não tem acesso direto à informação, apesar desses números passarem por 
um processo de redução nos últimos anos.  
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Em primeiro lugar, chama atenção a idéia de o professor ficar atento a sua 

própria formação, não esperando unicamente pelas iniciativas governamentais. 

É preciso movimentar-se, manter-se informado e procurar inserção em grupos 

de discussão, bases de pesquisa e demais espaços de socialização. Esse 

trânsito propiciará a construção de novos conhecimentos dentro da área por 

intermédio do contato com os mais recentes debates no cenário educacional.  

Depois, salienta-se a relevância da teoria de Schön20 e dos enunciados 

contidos no Relatório da Unesco  (DELORS, 2003). Em tais enunciados, 

encontram-se indicativos relevantes quanto à formação docente. Schön vincula-

se à idéia de reflexão, reconhecendo que o ato de refletir encontra-se em três 

situações distintas no trabalho do professor. Este pensa enquanto executa, 

pensa depois de realizada a prática e pensa sobre o que foi pensado.  Nesse 

caso, há um movimento de reflexão constante acompanhando todas as etapas 

da ação docente. O pensamento estende-se por diversos aspectos, dando 

dinamicidade ao ato de ensinar. Shön desenvolveu estudos sobre a formação 

docente, valorizando a reflexão sobre a experiência do professor. Reconhecendo 

a prática profissional como elemento importante para a construção do 

conhecimento (SCHÖN, 1992).  

É preciso lembrar que a reflexividade não é algo novo. Apenas reconhece-

se essa característica do professor, pois o professor pensa, reflete, cria, embora, 

muitas vezes, isso não se apresente de forma concreta. Aglutina-se a esse 

entendimento as idéias defendidas por Delors, nos seus quatro “aprender”: 

conhecer, fazer, conviver e ser. São considerados pilares, porque sustentam a 

ação do professor num sentido complementar. Há uma interdependência entre 

os quatro elementos.  

E, por fim, os chamados “saberes da experiência”, idéia defendida por 

Tardif (2002), consideram que as vivências dos professores, seja no contato com 

ambientes promotores da educação formal ou mesmo interagindo em outros 

                                                 
20 Para Schön, a prática é um campo fértil de produção de novos saberes do campo 
educacional. E a formação dos profissionais da educação deve primar pela reflexão, por meio 
do movimento reflexivo dos professores, do conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão 
sobre a ação. Ou seja, reflete-se em todas as etapas que compõem o ato educativo. O 
conceito de reflexão-na-ação refere-se a um processo no qual os práticos (professores) 
analisam e interpretam sua própria atividade profissional. A partir disso, infere-se que a prática 
docente conduz à criação de conhecimentos específicos relacionados à ação, adquiridos no 
contato com a prática (SCHÖN, 1992).      
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espaços sociais, propiciam saberes importantes para a constituição do “ser 

professor” na construção do seu repertório profissional. Assim, o saber 

profissional do professor21 não é constituído, apenas, por um saber específico, 

mas por vários “saberes”, nos quais o saber da experiência encontra-se incluído, 

construído em situações da prática pedagógica cotidiana.  

Dando continuidade, existem dois locais de excelência nos quais os 

saberes profissionais do professor podem ser edificados: a escola e as 

Instituições de Ensino Superior (IES). Nesses ambientes, são processadas 

diversas situações que conduzem os docentes ao seu crescimento em termos de 

conhecimentos e experiências. Nas instituições educativas, os professores têm a 

oportunidade de “aplicar” os conhecimentos adquiridos no ensino superior, além 

daqueles obtidos em outras situações formativas, fazendo a junção entre teoria e 

prática.  

Esse seria o plano ideal em termos de formação do professor. Entretanto, 

a realidade mostra outro quadro. A formação docente não tem atendido a esses 

propósitos, sendo negligenciada tanto pelas políticas públicas quanto pelas 

instituições de educação superior, instâncias responsáveis pela qualificação 

profissional do professorado. Além disso, recorrendo-se a uma memória não 

muito distante, quando as novas tecnologias começaram a habitar o espaço 

educativo, notou-se uma crescente “repulsa” por parte do professorado. Temiam 

ser substituídos pelas máquinas, o que propiciou a criação de barreiras.  

Para tanto, é necessário vencer a resistência dos educadores em integrar 

as novas tecnologias, fruto de uma visão tecnicista, arraigada a procedimentos 

programados, rígidos e precisos, considerando o professor como mero executor 

racional de tarefas, instrutor que deveria aplicar com os alunos os conteúdos e 

exercícios programados tendo, portanto, papel secundário diante do processo 

educativo. Sobre essa problemática, Leite reporta-se às raízes históricas da 

educação brasileira e oferece uma reflexão, ao longo do tempo, sobre a atitude 

                                                 
21 Tardif e Gauthier consideram que o saber docente é composto por vários saberes, 
provenientes de diversas fontes, sendo produzido em contextos institucionais e profissionais 
diversificados (TARDIF, GAUTHIER, 1996). Por esta razão, devido à natureza multifacetada do 
seu fazer profissional, os professores necessitam acionar diferentes saberes, requisitando-os 
conforme o contexto apresentado.  Conforme apontam Tardif, Lessard e Lahaye, os 
professores comumente utilizam os seguintes saberes: das disciplinas, os curriculares, da 
formação profissional e da experiência (TARDIF, LESSARD, LAHAYE, 1991). Eles constituem, 
portanto, o que é preciso para o ofício do ensinar.  
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dos educadores que relutam diante da utilização das tecnologias em âmbito 

educativo: 

 
 
Durante muito tempo, os educadores negaram a importância 
dessas questões, mantendo uma postura alienada diante das 
interferências das tecnologias nas aprendizagens humanas. As 
pesquisas existentes abordam, no máximo, aspectos quantitativos 
ou voltados para preferências e opções pessoais. Apenas nos 
últimos anos começam a aparecer trabalhos que aprofundam 
essa temática, apontando hipóteses muito significativas para os 
educadores (LEITE, 2000, p. 253). 
 

 
 Além de política, existem razões culturais impedindo uma integração dos 

meios tecnológicos na ação dos profissionais da educação, tais como o temor de 

ser substituído pelas máquinas e a precária formação dos educadores (não 

privilegiando o universo das tecnologias). Infelizmente, as informações advindas 

do conteúdo televisivo estão sendo desperdiçadas, perdendo-se rico material 

problematizador de discussões. Se encaradas como documentos sócio-históricos, 

a programação veiculada pela TV pode ser integrada nas atividades curriculares, 

como fonte de aprendizado e como catalisadora de debates na escola 

(NAPOLITANO, 2001, p. 9). 

A análise, com maior minúcia e precisão, das novas tecnologias oferece um 

universo de possibilidades para intervenções pedagógicas eficazes. 

Lamentavelmente, a TV e o DVD são utilizados de forma limitada na escola, 

restringindo-se ao emprego como suporte didático, ou simplesmente para distrair 

os alunos. Fischer complementa a afirmação levantada acima, adicionando outros 

elementos para a discussão:  

 

 

Presos as suas rotinas (temáticas e metodológicas) e 
despreparados para o uso desses meios, os professores, em sua 
maioria, não conseguem articular organicamente os audiovisuais 
contemporâneos aos processos pedagógicos. A presença dos 
equipamentos em grande parte das redes públicas não significa 
que eles estejam sendo usados com proveito. Em inúmeras 
escolas mesmo, ele permanece sem uso algum (FISCHER, 2001, 
p. 112). 
 

 



67 
 

Sobre o pensamento dos docentes em relação aos aparatos tecnológicos, 

Moran identifica a existência de dois tipos de postura. Uma voltada para a 

utilização dos meios de comunicação com fins pedagógicos, apoiando o 

desenvolvimento das atividades e suprimento das deficiências apresentadas pela 

escola, encarada como a “tábua de salvação” das mazelas educativas. A outra se 

preocupa com o desvelamento da dominação exercida pelos meios, 

principalmente advinda da televisão, devendo os assuntos veiculados serem 

criticados, servindo como elementos articuladores de discussões na escola 

(MORAN, 1991).  

Sem dúvida, os meios carregam consigo características que remontam 

fortes e íntimas contradições. Deve-se ter ciência de eventuais efeitos perniciosos 

produzidos, mas, em contrapartida, é preciso encontrar saídas para conviver com 

a sua presença, retirando desse contato algo de proveitoso. Para tanto, é preciso 

superar concepções ingênuas e tratar com responsabilidade o trabalho 

pedagógico com a TV. 

A presença das tecnologias provoca mudança em termos de atitudes 

profissionais, requerendo sólida formação acadêmica inicial, que contemple as 

interfaces estabelecidas entre tecnologias, mídias e educação. Sobre esta nova 

responsabilidade atribuída ao professor, Sampaio e Leite explicitam que: 

 

 

Existe, portanto, necessidade de transformações no papel do 
professor e do seu modo de atuar no processo educativo. Cada 
vez mais ele deve levar em conta o ritmo acelerado e a grande 
quantidade de informações que circula no mundo de hoje, 
trabalhando de maneira crítica com a tecnologia presente em 
nosso cotidiano. Isso faz com que a formação do educador deva 
voltar-se para a análise e compreensão dessa realidade, bem 
como para a busca de maneiras de agir pedagogicamente diante 
dela. É necessário que professores e alunos conheçam, 
interpretem, utilizem, reflitam e dominem criticamente a tecnologia 
para não serem por ela dominados (SAMPAIO, LEITE, 2000, p. 
19). 
 

 

Embora se saiba dessa necessidade, é conveniente que o professor esteja 

devidamente preparado para operar os equipamentos tecnológicos, bem como 

elaborar estratégias de intervenção em sua realidade escolar.  A meta só será 

alcançada mediante o interesse desses educadores em buscar sua qualificação 
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profissional, assegurando-lhes o conhecimento sobre os processos comunicativos 

e o potencial inerente a tais processos. Para que isso aconteça, os cursos de 

formação de professores precisam garantir espaços para as práticas e estudos 

sistematizados sobre a comunicação e sua ligação com a educação. O 

conhecimento é o único caminho para a integração entre educação e televisão. Tal 

resistência precisa ser trabalhada na formação inicial e continuada dos 

professores. Isso seria promovido por meio da integração das tecnologias nos 

currículos, do desenvolvimento de habilidades cognitivas e operativas para o uso 

das mídias e formação de atitudes favoráveis ao seu emprego e à inovação 

tecnológica em geral (LIBÂNEO, 2001, p. 68). 

Em se tratando do perfil profissional do responsável pelo trabalho com a 

mídia e educação, existem posicionamentos contrários. Por um lado, acredita-se 

que os profissionais graduados em Comunicação Social poderiam exercer essa 

função. No outro extremo, alguns confiam essa missão aos profissionais da 

educação. Quanto a este assunto, a tendência é de considerar plausível a 

segunda alternativa, pois o licenciado encontra-se inteirado do universo de 

trabalho educativo e desenvolve relação aproximada com o alunado. Assim, tem 

conhecimento mais aprofundado sobre a clientela, o que permite arquitetar com 

maior facilidade propostas de trabalho condizentes com o dia-a-dia dos alunos. 

Reforçando esta idéia, Belloni considera que o “educomunicador” seria o 

professor capaz de lidar competentemente com as tecnologias da informação e 

comunicação em seu fazer pedagógico. Não seria alguém especializado em 

mídia-educação, mas o professor do século XXI (BELLONI, 2002, p. 40).  

Seguindo esses pressupostos, conhecer e utilizar com desenvoltura as mídias 

em contexto educativo tornou-se função do educador, tendo como principal 

incumbência a proposição de trabalhos voltados para a leitura crítica das mídias.  

De modo complementar à idéia apresentada acima, a intenção é que os 

estudos de mídia na escola estejam interligados com as áreas curriculares, 

relacionando fatos da atualidade e inserindo-se como “tema transversal” para 

mobilizar o debate. O licenciado, seja em Pedagogia ou nas demais áreas 

ligadas ao ensino, pode comprometer-se com o oferecimento desse trabalho. 

Entretanto, tal fato não impede que se estabeleça parceria com outros 

profissionais, especialmente aqueles vinculados à área da Comunicação Social, 

num somatório de esforços para desenvolver uma ação educativa de qualidade.  
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Dessa forma, recai sobre o professor a tarefa de desenvolver ações que 

privilegiem o acesso crítico e criativo às mídias. Para tanto, é preciso qualificar o 

professorado, a fim de prepará-lo para a tarefa mencionada, no sentido de 

oferecer aos alunos estratégias de aprendizagem capazes de desenvolver as 

habilidades supracitadas.    
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2.1 Estudos sobre mídia televisiva: panorama histórico 

 

 De modo amplo, a ciência é movida por uma busca incessante pela 

explicação de fenômenos ocorridos na realidade, procurando emitir possíveis 

interpretações sobre dada problemática. Uma perspectiva contemporânea de 

fazer pesquisa baseia-se em observações, reflexões, intervenções, análises e, 

por fim, em sínteses para elucidar um dado problema detectado. Procura-se 

uma imersão no campo, na tentativa de captar dos sujeitos seus modos de 

compreensão sobre espaço social. Esse esforço pode reverter em benefícios 

para os grupos estudados, bem como para os demais interessados pelo tema, 

a partir da expansão dos conhecimentos gerados.  

 Conforme aponta Chizzotti, a pesquisa científica é caracterizada pelo 

esforço sistemático de compreender o meio circundante, a fim de orientar a 

atividade humana em suas ações futuras. Para tanto, utilizam-se critérios, 

teorias e métodos específicos, a fim de montar o corpus da investigação e 

apresentar o processo vivenciado (CHIZZOTTI, 2006, p. 20). O autor aponta os 

objetivos da ciência, cujos caminhos e descobertas servem como bússolas 

para guiar os passos do amanhã.   

Nas últimas décadas, a pesquisa em educação vem apresentando 

mudanças substanciais em seu modo de agir e produzir conhecimento. Tais 

modificações ocorreram devido ao desenvolvimento de novos estudos no 

campo dos métodos de pesquisa, assim como nas ciências da educação. Os 

procedimentos de intervenção (métodos) oriundos das ciências naturais 

apresentavam inadequações quando transferidos para análises no âmbito 

educativo. Como aponta Lüdke e André, os pesquisadores começaram a 

apresentar insatisfação em relação aos métodos mencionados acima, pois não 

ajudavam na descoberta de soluções para os problemas educacionais, 

especialmente no caso brasileiro (LÜDKE, ANDRÉ, 1989, p. 6). Esse 

paradigma positivista começou a ser repensado, numa tentativa de obter 

alternativas que permitissem compreender a realidade a partir de uma 

aproximação com o objeto de investigação.  
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Assim, houve a necessidade de criar e/ou adequar estratégias 

metodológicas, com vistas a buscar uma aproximação com os reais problemas 

enfrentados pelo contexto educativo, a fim de evidenciar suas possíveis 

soluções. O contato aproximado com tais situações tornou-se fator essencial, 

na medida em que os sujeitos são considerados interlocutores diretos. 

Almejava-se a utilização de procedimentos que colocassem o pesquisador 

dentro da cena, participando e mergulhando nas tramas desencadeadas neste 

espaço podendo, inclusive, intervir nessa realidade com vistas a operar 

transformações, revertendo-se em benefícios para os envolvidos.  

Muda-se, pois, a compreensão sobre o papel dos envolvidos na 

pesquisa. Compreende-se a interligação entre o pesquisador, o sujeito da 

pesquisa e o objeto de estudo. Percebe-se a dinamicidade do conhecimento 

produzido, o qual passa constantemente por reavaliações, recriações e 

acréscimos a partir dos recentes estudos realizados na área.  Essas 

modificações trouxeram novos ares para a pesquisa científica, mostrando uma 

postura diferenciada frente à produção do conhecimento.  

Quando se trata de pesquisas envolvendo o eixo mídia televisiva e 

educação, estas também passam pelo processo supracitado. Tal eixo foi 

enquadrado dentro de um campo emergente de pesquisa – a mídia-educação.  

Conhecendo brevemente a história do desenvolvimento das tecnologias 

da informação e comunicação, é possível perceber uma mobilização no sentido 

de compreender os novos processos sociais gerados e a necessidade de 

investigar a respeito. Seguindo a cronologia, a televisão iniciou seu processo 

de expansão em solo brasileiro nos anos 1950, evoluindo consideravelmente 

nas décadas subseqüentes. Nos anos 1960, surgem novas emissoras, com 

grande inversão em capital nesse então recente segmento comunicacional. Os 

programas televisivos começam a inovar suas propostas, saindo da fase de 

experimentalismo inicial e se consolidando no cenário nacional.  

É no final desta mesma década que aparecem os primeiros 

questionamentos sobre a magnitude da televisão, salientando-se os perigos 

sociais gerados pelo contato com ela. Surgem teorias críticas, que indagam 
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sobre a possível massificação da sociedade, o controle da opinião pública e da 

industrialização das culturas populares, pondo em suspensão as 

intencionalidades da televisão, centrando-se na possível manipulação dos 

indivíduos por meio das informações propagadas (MARCONDES FILHO, 

1994).  

Rivero, citado por Zanceta Jr., revela que até os anos 1960, período no 

qual os estudos de mídia-educação não estavam ainda consolidados, a escola 

não reconhecia as potencialidades da TV. Esse achado foi reforçado por 

pesquisas que tratavam da “corrupção” do indivíduo no contato com esta mídia. 

Tais estudos tinham como base os pressupostos da teoria da informação, 

baseada no esquema emissor-receptor, no qual o primeiro é o agente difusor 

da idéia, ao passo que o segundo apenas absorve passivamente tais 

enunciados (ZANCHETA JR., 2006, p. 2). Isso significa que houve um 

predomínio dos estudos das influências negativas da TV sobre a população, 

mostrando-a como responsável pela difusão de valores imperialistas, pela 

passividade intelectual e pelos ajustes de alguns valores sociais.   

Nesse período de efervescência política, a TV se tornou objeto 

privilegiado de estudo, sendo realizadas pesquisas acadêmicas com o intuito 

de analisar seu conteúdo e os possíveis efeitos sociais despertados pelo seu 

contato. As pesquisas de Robert Benjamin sobre televisão publicadas em 1968, 

intituladas “Programação da TV Brasileira”, são consideradas pioneiras em 

nosso país. Em tais estudos, o autor analisa alguns programas da TV comercial 

pernambucana.  

Bèvort e Belloni apontam que o interesse inicial sobre mídia educação, 

datado das décadas de 1950 e 1960 em países como Estados Unidos, Canadá 

e parte da Europa, decorre da preocupação com os aspectos políticos e 

ideológicos oriundos da importância das mídias na vida cotidiana, 

especialmente na política. Ressaltam, ainda, a confusão no entendimento dos 

termos “educação para as mídias” e “mídia-educação” adotado pelos 

organismos internacionais (especialmente a United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization - UNESCO), referindo-se à capacidade de 
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os meios de comunicação alfabetizarem grande parcela da população 

desprovida de acesso à escola (BÈVORT, BELLONI, 2009). A partir desse 

contexto, compreende-se que os estudos sobre mídia educação e formação 

docente eram secundarizados, tendo em vista que neste processo os 

professores foram encarados como meros executores das propostas. Não 

havia necessidade de qualificar esses profissionais, já que sua função acabava 

sendo minimizada pela onipotência da tecnologia.  Bastava, apenas, o domínio 

do manejo técnico, por que o grande mérito estava nos programas de TV 

preparados para atender a finalidades específicas.  

Nesse contexto, emergem também pesquisas visando a entender o 

modo como a TV influencia no comportamento da população em geral. Daí 

aparece o movimento dos “apocalípticos20”, cujo entendimento circundava a 

idéia de “satanizar” a televisão, na crença de que ela, pelo contato diuturno, 

desencadeava diversos malefícios. O público infantil, sendo considerado 

vulnerável a tais influências, foi alvo de diversas pesquisas, cujo fito era captar 

como esse segmento absorvia as informações veiculadas, apostando em 

possível alienação, incentivo ao consumismo, inércia e assimilação passiva das 

informações propagadas, dentre outros danos. Concluiu-se que as crianças 

deveriam se afastar desse meio de comunicação, sob pena de criarmos uma 

geração de “teleguiados”, empobrecidos em termos políticos e culturais.   

Nos anos 1970, esse pensamento é intensificado, pelo aparecimento de 

grandes questionamentos sobre a suposta magnitude da televisão. Os perigos 

sociais desse meio de comunicação são enaltecidos. As teorias críticas sobre 

TV procuram explicar o processo de massificação da sociedade, fruto de um 

contexto histórico. A sociedade estava mobilizada pelas lutas políticas e 

                                                            
20 Este termo foi cunhado por Humberto Eco no livro “Apocalípticos e Integrados”. A partir do 
titulo da obra, Eco (2006) trata sobre dois momentos distintos no campo da cultura de massa. 
O primeiro (apocalíptico, década de 1960/1970), no qual se questionou a televisão por 
considerá-la perigosa para a sociedade, época justificada por teorias críticas em relação à 
massificação social, ao controle da opinião púbica e à industrialização da cultura 
(MARCONDES FILHO, 1994). O segundo momento (integrados, década de 1980), no qual a 
TV aparece consolidada e aceita pela população, ganha nova conotação: produtora da 
realidade. Os acontecimentos passam a girar em torno da televisão e demais meios de 
comunicação. 
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ideológicas que buscavam desmoralizar os conglomerados televisivos 

(MARCONDES FILHO, 1994). É nesse período que ocorre o ápice do 

crescimento das escolas de Comunicação Social no país, sobretudo depois da 

regulamentação da profissão de jornalista21 em 1969, auxiliando na 

intensificação dos estudos sobre as produções audiovisuais.  

Tais idéias predominaram até a década de 1980, quando algumas 

mudanças substanciais começaram a ser sentidas. Na reunião de Grünwald 

(Alemanha Ocidental), realizada em 1982, a UNESCO conseguiu reunir 19 

países, cujo encontro resultou na elaboração de uma declaração sobre a 

importância das mídias, atribuindo à escola a responsabilidade de auxiliar os 

cidadãos a compreenderem com maior propriedade os aportes midiáticos.  

Nesse contexto, mídia-educação é definida como sendo uma formação 

específica para o entendimento crítico das mídias, reconhecendo o seu papel 

enquanto instância promotora da expressão criativa e evidenciando sua 

potencialidade de democratização (BÈVORT, BELLONI, 2009).     

Diante dessas modificações conceituais, percebem-se alterações 

substanciais no foco das investigações. Ao invés de estudar as influências da 

televisão nos sujeitos, os estudiosos passaram a abordar a recepção das 

mensagens televisivas pelo público. Posteriormente, nota-se o esforço em se 

compreender a natureza dos meios: o intuito era perceber o modo particular 

como as pessoas se relacionavam e produziam subjetividades a partir do 

contato com as diversas mídias, incluindo a televisiva. A produção de sentidos 

mediante o contato com as mídias tornou-se o centro das discussões.  

A forma como os alunos e os professores atribuem significados às 

mídias, produzindo sentidos e mobilizando o desenvolvimento de relações com 

estas tecnologias, ao longo da vida, constituem os campos de investigação 

emergentes no cenário da mídia-educação. Cada segmento apresenta um 

                                                            
21 Vale lembrar que em julho de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria absoluta 
de votos, vetou a obrigatoriedade do diploma universitário para o exercício da profissão de 
jornalista. 
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modo particular de compreender e atuar perante as mídias, a partir do 

repertório de saberes construídos.    

Uma tendência crescente nessas atuais investigações tem sido a 

preocupação sobre o modo como os sujeitos se apropriam dos aparatos 

midiáticos, tanto em contextos formais e/ou não-formais, construindo 

subjetividades, transpondo essas novas conjecturas para diversos contextos 

sociais, relacionando-os às suas vivências cotidianas. Os indivíduos não são 

considerados passivos diante das informações veiculadas. De alguma forma, 

estão construindo entendimentos e estabelecendo conexões com a realidade.  

Compreende-se a recepção como um processo dinâmico, cujo instante 

não se encontra fixado apenas no momento de contato direto com as mídias, 

mas se estende para os espaços nos quais o conteúdo midiático é externado. 

Então, a escola se transforma em importante pólo de recepção para a 

discussão sobre os meios de comunicação.  

Alguns estudos têm vislumbrado a possibilidade de inserção das mídias 

na educação não somente como suporte físico, mas percebendo-as enquanto 

objeto de estudo a ser investigado no interior da escola. A integração de 

temáticas girando em torno da mídia televisiva, assim como as demais mídias, 

é encarada como necessidade e como importante “tema transversal”.  

Assim, o campo da chamada mídia e educação veio se consolidando ao 

longo das décadas, alimentado pelo desenvolvimento científico e a 

preocupação dos estudiosos com questões específicas, cujo centro do debate 

envolve a intenção de formar um usuário ativo, crítico e criativo de todas as 

tecnologias de informação e comunicação (BELLONI, 2001, p. 12). Esse 

campo de pesquisa procura perceber como a escola pode contribuir para a 

formação de sujeitos capazes de utilizar as mídias de forma crítica, partindo do 

interesse dos estudantes.   

A mídia-educação procura, ainda, refletir sobre os princípios 

metodológicos que envolvem a implementação da análise crítica das 

tecnologias na escola. Preocupa-se, assim, com a criação de estratégias 

didático-pedagógicas, reconhecendo que o desenvolvimento das habilidades 
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de leitura crítica pelo alunado depende, em parte, dos caminhos utilizados 

pelos professores para a introdução e o estudo das mídias nas instituições 

educativas.   

Desta feita, nas duas últimas décadas, nota-se grande profusão de 

estudos acadêmicos envolvendo o campo acima mencionado, numa busca 

pela compreensão do lugar ocupado pela mídia na vida social, percebendo 

suas inter-relações com o espaço escolar. Fantin emite uma conceituação 

acerca do termo mídia-educação, evidenciando as diversas contribuições 

agregadas pela área, dando-lhe caráter interdisciplinar. Considera ele que a 

mídia educação é um campo aberto de pesquisa, com estatuto epistemológico 

situado entre os domínios da educação e comunicação, entremeando 

contribuições da pedagogia freireana, freinetiana e da didática no eixo da 

educação; da semiologia, da sociologia da comunicação e dos estudos 

culturais no eixo da comunicação.  Destarte, o campo da mídia-educação trata 

do fazer-refletir educação sobre os meios, através dos meios e com os meios, 

enfocando a construção do pensamento crítico (metarreflexão e 

questionamento; análise e produção de textos) (FANTIN, 2007).  

 A seguir, destacaremos alguns estudos realizados no Brasil, cujo 

enfoque recai sobre o tema da formação docente e mídia televisiva, que será 

de valia para a compreensão do nosso estudo.     

 

2.2 Mídia televisiva e formação docente: propondo um “estado 
da arte” 

 

 Existem diversos trabalhos envolvendo a área da mídia televisiva e 

educação. Em livros derivados de pesquisas empíricas, sítios na internet, anais 

de eventos científicos, é possível encontrar abundante literatura resultante de 

investigações nesse campo, seja em contexto nacional ou internacional. 

Quando o estudo se situa no domínio da formação docente, as fontes se 

tornam um pouco mais escassas, já que grande parcela das pesquisas se 
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preocupa em constatar como pais e professores utilizam a TV e demais mídias, 

apontando possíveis encaminhamentos para o problema.   

 Em âmbito nacional, alguns referênciais podem ser mencionados. O livro 

“O que é mídia-educação”, da professora Maria Luiza Belloni (UFSC) relata em 

seu último capítulo uma experiência com o “Programa formação do 

telespectador”, consistindo numa experiência de educação para as mídias, com 

o objetivo de formar crianças, adolescentes e professores para o uso crítico e 

criativo da televisão, iniciando esse público no processo de recepção e 

discussão das mensagens televisivas.   

Segundo a própria pesquisadora, que participou da idealização do 

material desse projeto (kit contendo fita de vídeo, livro do aluno e manual do 

professor), o programa buscou atingir duas metas: “contribuir para a educação 

do jovem telespectador e sensibilizar os professores, pesquisadores e 

autoridades educacionais para a urgência da integração à escola da linguagem 

audiovisual [...]” (BELLONI, 2001, p. 46). Na verdade, trata-se de material 

didático para ser aplicado junto a alunos do ensino fundamental, que apresenta 

de forma irreverente e bem humorada alguns temas sobre TV e seus 

programas. Foram realizadas experiências em quatro estados brasileiros (Rio 

de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Norte e Santa Catarina) durante o ano de 

1993.  

Na maioria dessas localidades, as experiências apresentaram-se 

exitosas, com exceção do RN, cuja sistemática ocorreu diferente dos demais 

estados, pois o kit foi deixado em locais específicos, sem a realização de 

atividades de formação. No caso específico do Estado de Santa Catarina, local 

no qual a pesquisadora participou de forma ativa na experiência, houve 

resultados positivos, tanto que os participantes (alunos e professores) 

solicitaram a continuidade do trabalho devido ao grande interesse despertado 

pelo tema. Os kits também foram disponibilizados para algumas “instituições 

multiplicadoras”, como universidades e demais centros de ensino interessadas 

em utilizar os materiais.  
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 Um interessante relato de experiência encontra-se no livro da professora 

Rosa Maria Bueno Fischer – Televisão e educação: fruir e pensar a TV (2001), 

no capítulo denominado “A TV como objeto de estudo na educação: idéias e 

práticas”, escrito por Sylvia Magaldi. Esta autora mostra o relato dos encontros 

semanais denominados “Iniciação à televisão, sua linguagem, mensagens, 

emoções e truques”, compondo a série “Imagem e Educação”, propostos para 

dar continuidade às oficinas de leitura de vídeo já realizadas pelo SENAC de 

São Paulo, destinadas a professores da educação básica e que visava o 

desenvolvimento de um programa de educação para a televisão nas escolas.  

 O trabalho partia de uma seqüência com etapas definidas: assistir e 

reagir, verbalizar, ouvir o relato das diferentes percepções, voltar a assistir, 

distanciar-se, analisar em grupo, refletir sobre o conjunto da experiência. Havia 

em cada sessão uma temática específica, impulsionada pelos vídeos 

destinados a cada dia de trabalho, segundo uma pauta de exibições. Eles 

funcionavam como elemento desencadeador das discussões. O texto não 

evidencia a “aplicação” das discussões em solo educativo, sendo essa uma 

atividade, segundo a autora, para ser cumprida em outro momento. Magaldi 

considera que há uma carência em termos de repertório cultural, formativo e 

informativo do professorado. Tal repertório serviria para ampliar e diversificar a 

visão de mundo dos mestres, com benefícios para a escola (FISCHER, 2001, 

p. 139).  A autora finaliza alertando para um fato constatado, tanto na sua 

experiência nos cursos-oficinas, quanto na observação de professores em 

outros contextos: 

 

A sensibilidade e a inteligência de todas as pessoas precisam de afetos 
e de idéias como alimentos essenciais. Podem nos vir da prosa e da 
poesia que lemos, da música que ouvimos, das peças teatrais, filmes e 
programas de TV a que assistimos, das exposições de arte que 
visitamos. Também podem vir, claro de pessoas com quem interagimos 
e de cursos que freqüentamos. Essas são as fontes que formatam e 
apuram nossos repertórios. A sensibilidade e a inteligência da maioria 
dos professores estão dramaticamente carentes desses alimentos. 
Regras impessoais em lugar de afetos, modelos e clichês em lugar de 
idéias (FISCHER, 2001, p. 139).  
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 O artigo escrito por Pontes (2009) também aponta uma vivência no 

campo da formação docente para o uso da mídia televisiva. No artigo 

denominado “A educação das crianças na sociedade tecnológica: desafios e 

perspectivas no desenvolvimento de uma educação para/com tecnologias 

midiáticas”. O estudo é um desdobramento da sua pesquisa de doutorado em 

andamento, vinculada à Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (USP), na qual investiga, primeiramente, as concepções que permeiam o 

imaginário de professores da Educação Infantil sobre as implicações da TV na 

aprendizagem das crianças e, num segundo momento, o desenvolvimento de 

um processo de formação continuada com o grupo de professores investigado, 

com vistas a fornecer os fundamentos teóricos e metodológicos necessários ao 

desenvolvimento de habilidades e competências para o oferecimento de uma 

educação com/para as mídias na infância.  

Para tanto, Pontes utilizou como proposta metodológica a pesquisa-

intervenção, buscando produzir uma relação entre teoria e prática, a partir da 

construção de um repertório conceitual mínimo sobre mídia e educação. 

Realizou levantamento prévio, por meio de entrevistas e observações, de como 

funcionava o imaginário dos docentes quanto à relação televisão e educação. 

Em seguida, formou um grupo de estudos, fornecendo aos envolvidos textos 

teóricos abordando o assunto mencionado. Na continuidade, foram propostos 

projetos pedagógicos tendo como fundamento o esquema construção-ação-

reflexão-reconstrução-ação.  

Pontes constatou a existência de carências, em termos de 

conhecimentos e saberes pedagógicos específicos, relacionados ao campo da 

mídia-educação. Isso impediu que os profissionais atuassem como 

leitores/receptores/espectadores críticos no espaço educativo, além de não 

terem se mostrado capazes de utilizar a linguagem da mídia televisiva e 

demais tecnologias de modo competente. Há, ainda, um descompasso entre a 

formação docente oferecida pelas licenciaturas e cursos de formação 

continuada e o cotidiano escolar. Também reconheceu a urgência de iniciar o 

contato com as tecnologias midiáticas (destacando a mídia televisiva) desde a 

mais tenra idade, dando início ao processo de construção crítica da realidade.    
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Outro material relevante sobre o tema da formação docente e mídia 

televisiva é o texto de Carneiro (2003) intitulado “Integração da TV na prática, 

na formação do professor: desejos, propostas, desconfianças, aprendizados”. 

O texto trata da viabilidade da integração da TV na formação do professor, 

preparando-o para o uso competente desse recurso audiovisual no interior da 

escola, vislumbrando-o como instrumento de ensino, de aprendizagem e 

cultura audiovisual.  

Na mediação desse processo, o professor potencialmente preparado, vai 

auxiliar os estudantes na compreensão crítica da TV pela integração deste 

meio aos conteúdos curriculares. O artigo menciona que a não incorporação 

dos audiovisuais à prática pedagógica está vinculada à falta de qualificação 

específica do corpo docente.   

Os escritos de Carneiro apontam o conceito de mediação pedagógica 

relacionado ao emprego educativo da mídia televisiva, considerando-o um 

processo no qual são estabelecidas relações de análise, seleção e 

questionamento, permitindo uma melhor compreensão de si mesmo e do 

entorno. Por intermédio desse conceito é possível apreender os textos 

televisivos, criticando-os e recriando-os, passando a ressignificá-los a partir do 

envolvimento com as imagens.  

Ao longo do artigo, encontramos resultados de outras investigações22 e 

constatações de Carneiro em suas incursões profissionais no campo da mídia 

televisiva e formação docente, tais como a afirmativa de que os professores-

telespectadores omitem declarar que assistem ao gênero telenovela 

(CARNEIRO, 1999). Sua participação como coordenadora pedagógica no 

projeto de programação educativo-cultural do Sistema de Teleducação do Rio 

Grande do Norte (SITERN) na década de 1980 (CARNEIRO, 1984), garantiu, 

                                                            
22 Todas as investigações citadas por Carneiro neste parágrafo encontram-se no artigo com a 
seguinte referência: CARNEIRO, Vânia L. Quintão. Integração da TV na prática, na formação 
do  professor: desejos, propostas, desconfianças, aprendizados. In: 26ª Reunião Anual da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - Anais do  Grupo de 
Educação e Comunicação - GT 16, Poços de Caldas, 2003, p.11-34. 
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pela experiência adquirida em solo natalense, elementos para a composição da 

dissertação de mestrado, que tratou da produção de vídeos com crianças 

(CARNEIRO, 1987). Ademais, suas experiências enquanto docente na 

Universidade de Brasília (1990), ocasião em que pretendia reformular as 

disciplinas da antiga “tecnologia educacional” para uma abordagem mais 

contemporânea, acompanhou-se do oferecimento de projetos de pesquisa na 

área de produção de vídeo e prática pedagógica, auxiliaram na evolução da 

autora e da área por ela estudada.     

Por fim, Carneiro se refere ao curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, 

proposto pelo governo federal, a fim de verificar a eficácia da proposta. Para 

tanto, seleciona 40 professores cursistas do Distrito Federal (DF) 

aleatoriamente. Os memoriais constituíram material de análise, revelando uma 

mudança de mentalidade dos professores a partir da participação no curso. 

São encontradas dificuldades em termos materiais (acesso aos vídeos, 

recursos tecnológicos quebrados). A par disso, houve, em casa, com 

familiares, a socialização do conteúdo dos módulos. O curso defende a 

mudança de concepção e segurança no uso da TV na prática educativa, 

despertando nos participantes a vontade de expressão na linguagem 

audiovisual. Em suma, conclui a autora que é de reconhecida relevância a 

implementação de propostas de formação priorizando as mídias na educação.  

Outro estudo de relevo realizado em terras paraibanas, denominado 

“Educação midiática na formação docente: construindo competências para tele-

visores” também merece destaque. Escrito por Santos e defendida no ano de 

2007, a dissertação de mestrado teve como preocupação fazer uma descrição 

pormenorizada de como dois cursos de licenciatura desenvolvem 

competências necessárias para o manuseio crítico e criativo da mídia televisiva 

na prática pedagógica.  

Santos vê na mídia televisiva diversas potencialidades educativo-

pedagógicas a serem exploradas. Mostra a urgência de implementar, na 

formação inicial do professor, discussões contemplando o fenômeno da 

televisão, considerando o contexto da sociedade midiática. Emerge, nesse 
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contexto, o conceito de competência, questionando se os cursos em análise 

estão formando competentemente os estudantes de licenciaturas para os 

desafios impostos pelo campo profissional, em cujo domínio as tecnologias se 

tornaram requisito obrigatório.  

Para a coleta de dados, ela utilizou questionários, entrevistas, pesquisa 

documental e interligou os depoimentos com o referencial teórico disponível.  

Pelos dados apresentados, fica evidente a necessidade de reconfigurar as 

propostas curriculares direcionadas aos cursos de licenciatura analisados, 

colocando a televisão no centro das discussões, visando a empregá-la, 

igualmente na perspectiva de “objeto de estudo” e um desafio para o ensino 

superior.   

 O artigo redigido por Fantin (2007) de título “Mídia, educação e formação 

de professores” traz importante contribuição para elucidar a relação dos três 

elementos apresentados pelo título do seu texto. A escritura começa com o 

estabelecimento da relação entre as mídias e os desafios impostos à 

educação, reconhecendo o papel da escola na ampliação das experiências dos 

discentes, a partir de uma compreensão mais ampla sobre as novas demandas 

da pratica educativa. “Considerando que na nossa cultura a televisão tem uma 

enorme inserção na vida das pessoas, a formação inicial não pode deixar de 

problematizar essa questão” (FANTIN, 2007, p. 263).  

 O segundo tópico trata sobre os referenciais teóricos de sustentação do 

campo da mídia educação, assim como os contextos nos quais tem se 

manifestado (crítico, metodológico e produtivo). No terceiro tópico, o enfoque 

recai sobre os saberes e competências para a formação do professor, 

destacando o perfil profissional do “mídia educador”, considerando que a 

competência desse profissional envolve tanto a mediação cultural quanto a 

técnica. Há ênfase na delimitação das áreas de competência profissional, em 

detrimento da especificação de um perfil único do mídia educador, pois 

considera a existência de múltiplos perfis e identidades nesses profissionais. 

 Fazendo um levantamento nos arquivos do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd/UFRN), na tentativa de encontrar vestígios 
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sobre possíveis pesquisas englobando a relação mídia televisiva e formação 

docente, não encontramos investigações centralizadas no ponto em discussão. 

Existem pesquisas que abordam a relação televisão e práticas educativas, mas 

o enfoque dado à formação de professores torna-se secundário, como é o caso 

das pesquisas desenvolvidas por Accioly (2006) e Real (2006). Na primeira, o 

foco recai em análise das representações sociais da televisão por parte das 

mães/educadoras, na condição de telespectadoras, visando compreender o 

significado atribuído a essa mídia em seus cotidianos, assim como o modo de 

incorporação desse recurso na prática pedagógica. No segundo, encontramos 

um estudo sobre o ensino de língua portuguesa através do programa “Afinando 

a língua”, exibido no Canal Futura. Este programa é visto como ferramenta 

para o professor no ensino dessa disciplina curricular, ampliando suas 

possibilidades de intervenção.  

Diferentemente dos dois últimos estudos apresentados, a pesquisa em 

evidência procurou mostrar uma proposta de formação docente, lançando 

possíveis encaminhamentos que permitissem a construção da autonomia do 

professor na criação de suas próprias estratégias no campo da mídia televisiva 

e educação.  

 Daí a relevância deste trabalho para as discussões entre mídia e 

formação docente, no sentido de lançar alternativas metodológicas para a 

formação do professorado, além de inseri-lo no universo discursivo da mídia, 

ocasionando possível desenvolvimento de propostas de leitura crítica no 

espaço escolar.   

 

2.3 Escolhendo os caminhos da investigação: a pesquisa-ação-

formação como opção metodológica 

 

Nos trabalhos apresentados no item anterior, se percebe um esforço em 

elucidar o modo como os docentes compreendem a mídia televisiva e a forma 

como incorporam esse recurso no cotidiano escolar. Em alguns momentos, 



85 

 

  

lançam sugestões de como intervir, fornecendo orientações de ordem 

metodológica.   

No caso da pesquisa da tese, se buscou um contato direto com um 

grupo de docentes, a fim de promover discussões, realizar atividades 

formativas, desenvolver projetos, dentre outras estratégias. Para tanto, foi 

preciso recorrer a uma metodologia de pesquisa capaz de promover uma 

relação de proximidade com os sujeitos, a fim de sensibilizá-los para a 

necessidade de construir novos conhecimentos e sobre o emprego crítico e 

criativo da mídia televisiva - e demais mídias - na educação.  

Mesmo abraçando uma determinada vertente metodológica, é preciso 

fugir de possíveis “determinismos metodológicos”, cujos direcionamentos 

acabam tornando o ato de pesquisar uma atividade rígida, repleta de 

encaminhamentos e rotinas exaustivos e inflexíveis. Na qualidade de 

pesquisadores todos devem ter a liberdade de ousar nas propostas 

metodológicas, procurando formas de responder aos problemas de pesquisa a 

partir de caminhos muitas vezes não percorridos anteriormente. Para tanto, é 

fundamental se conhecer algumas abordagens metodológicas, a fim de fazer 

aproximações dos seus enunciados com a proposta originária.    

Nesse momento, é preciso expor algumas concepções do campo 

metodológico com as quais nos filiamos, tomando de empréstimo algumas 

idéias que permitiram construir um esboço do nosso trajeto de pesquisa. 

Sobre o fazer ciência, Bourdieu considera que tal atividade implica, 

muitas vezes, em romper com as normas em vigência, desafiando os dogmas 

do rigor científico (BOURDIEU, 2001). Essa afirmativa suscita a possibilidade 

de ousarmos em nossas proposições, na tentativa de enveredar por itinerários 

ainda desconhecidos, a fim de trazer novas perspectivas para o objeto em 

desenvolvimento. Daí o rompimento com os “dogmas” em vigência, pelos 

caminhos tradicionalmente adotados.   

Ao mesmo tempo em que aproveitamos as idéias de uma dada corrente 

metodológica, precisamos ter liberdade para tomar possíveis “desvios de rota”, 

dadas as condições e limitações apresentadas pela abordagem de pesquisa 
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adotada. Cada problema de pesquisa, assim como o campo da investigação e 

os sujeitos envolvidos, apresentam suas especificidades. E, muitas vezes, as 

abordagens metodológicas utilizadas respondem, em parte, aos nossos 

propósitos. Então, se faz necessário realizar os devidos ajustes, o que propicia 

nova caracterização e acréscimo ao método empregado. Nesse momento, 

entra em cena a criatividade e a capacidade de adaptação do pesquisador 

diante da realidade e dos desafios despontados.  

 Abordando questões do campo metodológico, a partir de uma 

perspectiva mais libertária, C. Wright Mills lança a idéia de sermos “artesãos”, 

acreditando que “cada homem seja o seu próprio metodologista e seu próprio 

técnico” (MILLS, 1965, p. 220). Em sua obra “A imaginação sociológica”, o 

sociólogo americano procurou expressar a possibilidade de ousar, de 

desprender-se das amarras do “metodologismo”, permitindo que cada sujeito 

procure desenvolver a sua imaginação sociológica, ou seja, o discernimento 

acerca de si mesmo e do mundo ao seu redor, fazendo uso das informações 

disponíveis para desenvolver a razão. Por esse motivo, acreditamos que cada 

pesquisador pode desenvolver suas próprias estratégias de intervenção, 

mobilizando a criação de novos caminhos.  

O bom uso da informação e o desenvolvimento da razão permitem, 

como expõe o próprio Mills, compreender de forma clara os acontecimentos do 

meio circundante. E, além disso, ter essa consciência propicia um “conhecer a 

si mesmo”, partindo da relação estabelecida com esse contexto social mais 

amplo. Há uma valorização das experiências particulares, das histórias de vida, 

dos acontecimentos cotidianos, estabelecendo-se uma ponte com um cenário 

social global, percebendo significados “novos” para ações aparentemente 

isoladas. Confirmando as afirmações acima levantadas, Mills diz o seguinte: 

 

Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer norma de 
procedimento rígida. Acima de tudo, busquemos desenvolver e 
usar a imaginação sociológica. Evitemos o fetichismo do 
método e da técnica. É imperiosa a reabilitação do artesão 
intelectual despretensioso, e devemos tentar ser, nós mesmos, 
esse artesão (MILLS, 1965, p. 240).  
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  Neste trecho do seu livro, Mills evidencia a sua concepção de 

pesquisador, utilizando a metáfora do artesão. Mostra a pesquisa como uma 

atividade de criação, de produção do conhecimento, na qual as idéias do 

pesquisador, com sua criatividade aguçada, podem ser postas em prática, no 

sentido de trilhar independentemente seu percurso na busca de respostas às 

inquietações.   

Em um processo artesanal, os produtos são construídos de modo 

cuidadoso, requerendo por parte do artesão paciência, atenção aos mínimos 

detalhes, culminando com a produção de uma peça única, singular. O produto 

construído torna-se exclusivo, de modo que cada nova peça não terá o mesmo 

formato, ainda que possua modelo ou tendência como parâmetro, diferindo dos 

produtos fabricados em série. Utilizando as idéias desse processo, Mills ousou 

transpor a experiência do artesão para o campo da ciência.  

Assim, a pesquisa é concebida como um ofício, um modo de fazer 

artesanal, exigindo do pesquisador predisposição e entrega comprometida com 

tal atividade. O artesanato refere-se ao esforço particular de um sujeito, 

imprimindo suas técnicas, idéias e pensamentos. 

A todo instante, Mills chama a atenção para a estreita relação entre a 

vida pessoal e a profissional do pesquisador. Destaca o papel das histórias 

pessoais, como ingrediente indispensável para pensar as sociabilidades 

desenroladas ao nosso entorno. “[...] o indivíduo só pode compreender sua 

própria experiência e avaliar seu próprio destino, localizando-se dentro de seu 

período” (MILLS, 1965, p. 224).  

Assim, Mills abre precedente para acreditarmos na possibilidade de 

criação das nossas próprias estratégias metodológicas, permitindo 

arquitetarmos procedimentos adequados aos propósitos de pesquisa. É 

evidente a necessidade de se recorrer ao conhecimento acumulado no campo 

da pesquisa em educação, apreendendo seus principais pressupostos, mas é 

possível ousar na proposição de novos caminhos. Daí a singularidade do fazer 

ciência, permitindo aos pesquisadores contribuir com a criação de caminhos 
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ainda não inventados ou percorridos e encontrar soluções criativas para os 

problemas da realidade educativa.  

Os preceitos apregoados acima estão consoantes às abordagens 

qualitativas de pesquisa, uma vez que permitem compreender de modo 

particular os fenômenos de uma dada realidade, aproximando-se dos 

problemas apresentados e preocupando-se com o processo vivenciado no 

decorrer da investigação.  

Bogdan e Biklen consideram que a investigação qualitativa em educação 

tem assumido diversas formas, sendo conduzida em vários contextos. 

Expressam seu entendimento sobre o termo “qualitativo”, referindo-se aos 

dados recolhidos, por serem ricos em detalhes descritivos relacionados a 

pessoas, locais, entrevistas. As questões de pesquisa são elaboradas para 

investigar fenômenos considerando a sua complexidade e em contexto natural. 

Há uma tendência para compreender os comportamentos por meio da 

perspectiva dos sujeitos pesquisados. A recolha dos dados é geralmente 

empreendida via contato aprofundado com os indivíduos, em seus contextos 

naturais de atuação. O investigador é, ele próprio, instrumento importante, 

encarado como intérprete. A investigação qualitativa está preocupada com o 

processo, ao invés de se deter produto final. Grande parte dos estudos 

qualitativos é conduzida com uma pequena amostra (BOGDAN, BIKLEN, 1994, 

p. 16-17).  

Nessa rápida síntese, os autores apresentam as principais 

características que permitem o enquadramento de uma pesquisa nos 

parâmetros da investigação qualitativa. Apontam, ainda, outros elementos, tais 

como o seu caráter descritivo, análise dos dados de forma indutiva (abstrações 

construídas com o andamento da pesquisa) (BOGDAN, BIKLEN, 1994, p. 49-

50).  

Em outras palavras, numa abordagem de cunho qualitativo, nota-se uma 

preocupação com as relações estabelecidas entre os participantes da 

pesquisa, considerando o contexto no qual as situações são desenroladas, 

buscando extrair desse contato os possíveis significados das ações 
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desencadeadas. Tendo esse entendimento, o pesquisador expõe por escrito tal 

experiência, emitindo as interpretações e os sentidos atribuídos ao seu objeto 

de pesquisa.  

Sendo assim, idealizamos uma proposta metodológica que permitisse a 

proposição de alternativas para a formação continuada de professores no 

campo da mídia televisiva e educação. Havia, desde sempre, o desejo de 

explorar uma proposta de cunho intervencionista, criando oportunidades para a 

qualificação de um grupo, aproveitando o ensejo para refletir sobre estratégias 

didático-pedagógicas, sejam elas voltadas para a educação do adulto-professor 

e/ou direcionadas para o ensino dos alunos em sala de aula.  

Desta feita, encontramos nos postulados da pesquisa-ação23 algumas 

orientações que vislumbraram a construção do trabalho de pesquisa aqui 

apresentado. Esta abordagem, oriunda da pesquisa social, tem evoluído 

consideravelmente nas últimas décadas, graças ao esforço de vários 

pesquisadores que experimentam suas potencialidades com o intuito de obter 

transformação em grupos com problemas das mais diversas ordens. No campo 

da educação, esse método ocupa um lugar de destaque nas pesquisas em 

todos os níveis de ensino. No Brasil e na América Latina, os estudos estão 

concentrados especialmente na educação de adultos e educação ambiental. 

Ao buscar uma definição acerca desse método de investigação, recorremos a 

Thiollent, que esclarece afirmando:   

 

(...) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 
os participantes representativos da situação ou do problema estão 

                                                            
23 É importante salientar que tomamos de empréstimo algumas idéias presentes nessa 
abordagem de pesquisa. Sua aplicação de modo integral requer um esforço maior por parte 
dos envolvidos, solicitando a criação de equipes de trabalho, divisão de tarefas, o que seria 
inviável para uma tese de doutorado. Conforme afirma Thiollent, “a pesquisa-ação requer um 
aspecto coletivo, uma interação entre atores e, por isso, nem sempre é de fácil aplicação para 
a realização de uma tese acadêmica, em geral concebida como exercício solitário” 
(THIOLLENT, 2007, p. 117). Daí sugerirmos um formato particular, adaptado ao contexto da 
pesquisa.    
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envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2007, p. 
16).   

 

Através da citação acima, percebe-se a presença do elemento 

“participação” circundando as propostas da pesquisa-ação, aludindo à 

necessidade do envolvimento dos sujeitos implicados. A pesquisa-ação 

objetiva solucionar, ou pelo menos, evidenciar os possíveis problemas 

apresentados por uma dada situação observada na realidade factual. Tem-se a 

intenção de propiciar a construção de novos conhecimentos a partir da 

experiência vivenciada, aumentando potencialmente o nível de consciência dos 

interlocutores da pesquisa.  

Chizzotti caracteriza a pesquisa-ação como sendo “ativa”, porque se 

preocupa em auxiliar na promoção de algum tipo de mudança (CHIZZOTTI, 

2006, p. 77). Nesse sentido, nota-se a noção de “movimento”, pois os atores 

estão engajados por motivo comum, devendo mobilizar-se através de situações 

devidamente planejadas para obter a resolução ou mesmo a compreensão dos 

fenômenos. Este autor reconhece o aspecto da colaboração entre o 

pesquisador profissional e os atores sociais na organização da pesquisa, assim 

como na geração de conhecimento e ação.  

O movimento gerado por ocasião da pesquisa permite o seu caráter 

formativo, atendendo a fins de qualificação docente. Vislumbra-se com o 

trabalho realizado uma mudança de mentalidade, ocorrida a médio e longo 

prazo. Por essa razão, é preciso pensar que os benefícios ocasionados por 

uma pesquisa de tal natureza não são sentidos apenas no instante de sua 

realização e conclusão, mas na posteridade. Pode ocorrer uma extensão das 

ações com a finalização do trabalho.  

Desse modo, acreditamos na possibilidade de agregar a pesquisa-ação 

o item “formação”. Conforme aponta Charlier, Daele e Deschryver citados por 

Vosgerau, a pesquisa-ação-formação desponta como método eficaz na 

promoção da qualificação dos sujeitos, sendo descrita da seguinte maneira: 
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Este tipo de pesquisa é caracterizado por um projeto de ação em grupo, 
onde no encaminhamento de pesquisa são associados professores em 
formação e seus formadores. A originalidade desta modalidade está na 
complementaridade dos encaminhamentos postos em prática 
simultaneamente. A pesquisa regula a formação e ela mesma a suporta 
(CHARLIER, DAELE, DESCHRYVER apud VOSGERAU, 2009, p. 8).   

 

Assim, percebe-se o caráter multifacetado da pesquisa-ação, atendendo 

a diferentes objetivos e ocasionando o surgimento de diversas modalidades do 

método. No caso da pesquisa-ação-formação, ao mesmo tempo em que serve 

como importante momento de investigação, constitui-se em proposta de 

formação para os sujeitos implicados. O pesquisador desempenha dupla 

função. Ao mesmo tempo em que atua no ofício de investigador, acaba 

desempenhando o papel de formador do grupo. Este tem a função de ajudar o 

grupo no processo de pensar, agir, refletir e avaliar, fazendo as devidas 

mediações. Pelas características supracitadas, enquadramos a investigação 

como sendo uma pesquisa-ação-formação, embora não sejam utilizados 

integralmente os procedimentos recomendados por esta abordagem.  

Thiollent reconhece que a proposição de uma pesquisa-ação não se 

limita, apenas, à resolução imediata de um problema, mas desenvolver a 

consciência do grupo a respeito dos problemas enfrentados. Implica, assim, na 

clarificação dos problemas vividos pelos sujeitos, evidenciando a natureza e a 

complexidade de tais situações (THIOLLENT, 2007, p. 30).   

Em nosso caso, a pesquisa foi pensada com o intuito de sensibilizar os 

professores para o tema da “mídia televisiva e educação”, a partir do emprego 

de estratégias de formação docente. A intenção foi de conscientizá-los sobre 

as diversas possibilidades dessa tecnologia para o campo educacional, 

iniciando-os num processo de criação de estratégias didático-pedagógicas. 

Não tivemos intenção de habilitar integralmente os professores para tal 

atividade, pois reconhecemos que esse processo demanda tempo e 

continuidade em termos de fundamentação teórica, além de experimentação 

através da criação constante de novas estratégias. Em todo caso, o curso 

poderia oferecer uma introdução ao tema, acenando para um possível 

prosseguimento, seja em outros cursos de formação (atualização e/ou pós-
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graduação) ou mesmo de modo independente, pelo estudo de novos 

referenciais teóricos. Por isso, retomamos o termo “sensibilização”, acreditando 

que os encontros serviriam para uma inserção inicial das participantes nos 

meandros da mídia e educação.  

No esquema da pesquisa-ação-formação, existem três pontos a serem 

percorridos, expressos em seu próprio título: a pesquisa, a ação e a formação. 

Em nosso caso, a pesquisa ocorreu pelo olhar atento do pesquisador para as 

atividades desenvolvidas, buscando refletir sobre o contato do professorado 

com a mídia televisiva em contexto formativo, a fim de emitir posicionamentos 

referentes a essa experiência. A ação pode se configurar como o envolvimento 

e a intervenção dos agentes desse processo, na qual o pesquisador assume a 

função de formador e os professores participam das discussões, das 

produções escritas e das intervenções no espaço educativo. A formação, 

vinculada a ação, permite ao pesquisador acompanhar sistematicamente o 

processo de aprendizagem dos professores, propondo uma série de situações 

formativas (as estratégias de formação).  

Com a pesquisa-ação, se pode alcançar três aspectos importantes: 

resolução de problemas, conscientização e produção de conhecimentos. Tais 

elementos encontram-se interligados, embora possam não aparecer 

simultaneamente.  Acreditamos que esta investigação conseguiu atingir, em 

parte, aos intentos listados acima. Houve a resolução de problema, se 

considerarmos a questão inicialmente lançada, pois outros problemas podem 

ter emergido do contato com a temática estudada pelo grupo. A 

conscientização é outro fator não perceptível de imediato, pois é algo 

construído ao longo das experiências com o tema, caso os estudos e as 

práticas envolvendo a leitura crítica da mídia tornem-se parte do cotidiano dos 

envolvidos. A produção de conhecimento pode ser refletida no trabalho de tese, 

assim como nas demais produções realizadas durante os encontros, como os 

textos escritos pelos professores.  

A pesquisa-ação é composta por quatro momentos distintos e 

complementares, conforme apontado por Susman e Evered citados por 
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Richardson (2010): diagnóstico, ação, avaliação e reflexão. Na primeira etapa, 

identifica-se o problema, pensando nas possibilidades de solucioná-lo. São 

determinados os princípios epistemológicos norteadores da ação e apontados 

os papéis desempenhados pelos participantes. Faz-se uma investigação inicial 

com os participantes, a fim de identificar o seu pensamento. Nos primeiros 

contatos com o grupo da pesquisa, planejam-se as ações para definir 

encaminhamentos visando à solução dos problemas detectados (SUSMAN, 

EVERED apud RICHARDSON, 2010).  

Na pesquisa, a realização do diagnóstico ocorreu pelo emprego dos 

dados obtidos na pesquisa anterior24 (CORDEIRO, 2006). Além disso, no 

primeiro encontro com as professoras, entregamos um questionário para 

montar um perfil das participantes, bem como uma sondagem acerca dos seus 

conhecimentos prévios sobre mídia televisiva e educação. Esse instrumento 

permitiu avaliar se elas dominavam conceitos específicos da área e, assim, (re) 

organizar o curso em função desse detalhes.   

 A segunda etapa é o momento do “agir” propriamente dito, colocando de 

modo concreto as discussões e o planejamento gerado no momento anterior. 

Realizamos os encontros com as professoras, nos quais realizávamos 

discussões baseadas em textos teóricos, experiências das participantes, dentre 

outras fontes impulsionadoras de debate. Ou seja, houve oportunidades de 

formação docente.  

Em se tratando da terceira etapa – a avaliação – questionou-se os 

avanços e os recuos percebidos durante a ação, permitindo pensar em novas 

formas de atuação. A avaliação, em nosso caso, foi realizada ao término de 

cada sessão, na qual as professoras falavam brevemente das suas impressões 

sobre os encontros. Na última sessão, a redação do “relatório final” permitiu 

fazer um apanhado geral das atividades propostas, solicitando das depoentes 

um parecer crítico sobre a validade do curso oferecido. 

                                                            
24 Na pesquisa intitulada “Televisão em solo educativo: educando o olhar” (CORDEIRO, 2006), 
ficou constatado o despreparo dos professores quanto ao emprego da TV com intenção 
formativa. Percebeu-se o uso limitado desta mídia, vislumbrada principalmente como suporte 
didático, fato este atribuído à falta de qualificação profissional.   
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 Na etapa da reflexão, última etapa, é evidenciado o aprendizado 

decorrente da pesquisa, com uma análise crítica do mesmo. Desse modo, 

tornam-se públicos os resultados alcançados. Esta etapa interliga-se com as 

demais, e é necessário recordar os caminhos trilhados, visando a perceber os 

ganhos reais obtidos. Na pesquisa realizada, os momentos de reflexão 

ocorriam sem a determinação de uma ocasião específica. As próprias 

professoras sentiam necessidade de expor alguma situação na qual as 

discussões realizadas foram de utilidade em situações do cotidiano escolar.    

Apesar dos pontos de convergência com o método mencionado, faz-se 

necessário expor algumas questões postas pelo distanciamento prévio entre 

pesquisador e “objetos” de estudo. Em primeiro lugar, chegamos ao campo de 

pesquisa25 com uma proposta de curso estabelecida, embora tenha ocorrido 

um momento no qual as professoras puderam opinar sobre o programa 

entregue, modificando alguns pontos ou mesmo acrescentando temas para a 

discussão. Essa organização inicial partiu das intenções do pesquisador. 

Obviamente, foram considerados os dados da pesquisa anterior26 (CORDEIRO, 

2006), mas os pesquisandos participantes da nova proposta não foram os 

mesmos daquele primeiro estudo. Assim, a participação das professoras na 

definição dos temas foi parcial.  Essa medida pode parecer contraditória, tendo 

em vista que Thiollent (2007) critica a não participação dos sujeitos na 

definição do direcionamento do estudo. Mas, é preciso adiantar que o 

preenchimento do questionário (entregue no primeiro encontro) auxiliou no 

novo delineamento da proposta. Ficou constatado através dessa coleta de 

                                                            
25 O campo da pesquisa ocorreu no Centro Municipal de Referência em Educação Aluísio Alves 
(CEMURE), órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação (SME). Organizou-se um 
grupo de estudos com a participação de professores lotados em escolas públicas municipais da 
cidade do Natal/RN. Discutimos durante quatro meses sobre mídia educação. Propôs-se uma 
dinâmica de interação organizada para a formação das professoras.  No decorrer desse tópico, 
há uma descrição pormenorizada sobre os aspectos mencionados.  

26  Na pesquisa anterior (CORDEIRO, 2006), ficou evidenciado que os professores envolvidos 
na investigação não dominavam alguns conceitos básicos do campo da mídia educação, nem 
estratégias metodológicas para o trato com as tecnologias em sala de aula, o que denuncia a 
necessidade da formação docente para atender tal especificidade.  
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dados, que as dificuldades apresentadas pelo grupo se assemelhavam àquelas 

apresentadas na primeira pesquisa com outro grupo (CORDEIRO, 2006).   

Outro ponto a ser considerado é o tempo de contato com o campo numa 

pesquisa dessa natureza. Geralmente, recomenda-se o período de um 

semestre para o contato com os pesquisandos e conseqüente coleta de dados 

empíricos. Em contexto escolar, o tempo aumenta para um ano letivo. Em 

nossa proposta, dadas as adversidades encontradas no grupo, tivemos um 

tempo de aproximadamente quatro meses. As professoras tinham uma agenda 

prévia estabelecida, de modo que o curso não poderia se estender por período 

mais prolongado, sob pena de ocorrer um esvaziamento.  Até mesmo as 

escolas são inflexíveis quando se trata da liberação de professores, mesmo 

sendo para a formação docente, e o tempo destinado ao planejamento27 deve 

ser cumprido nas dependências da escola. Portanto, foi preciso adaptar as 

agendas e horários aos compromissos das participantes. Apesar disso, o 

tempo disponibilizado foi considerado suficiente para alcançar os propósitos 

estabelecidos.  

 Na fase da ação, formaram-se os grupos para a condução da 

investigação. Segundo a proposta de Thiollent, a principal técnica para esse 

momento é o seminário, no qual são discutidos todos os encaminhamentos 

dados à pesquisa, centralizando as informações coletadas e discutindo as 

interpretações em conjunto (THIOLLENT, 2007, p. 63). Em nossa pesquisa, a 

coleta dos dados é realizada pelo pesquisador. Os pesquisandos participam 

produzindo dados retirados do seu entendimento acerca das discussões e da 

prática pedagógica, gerando a produção de materiais nos quais assinam a 

autoria. O conteúdo dessas discussões difere. No primeiro momento, é fruto 

dos dados coletados pelas equipes (grupos satélites) para serem socializados 

nos seminários. No segundo momento, esse conteúdo é definido a priori pelo 

pesquisador, embora o grupo tenha a oportunidade de participar com seus 

posicionamentos e/ou construir entendimentos em conjunto.   

                                                            
27 Os encontros foram realizados no horário de planejamento das professoras, sendo de quatro 
horas semanais (essa questão será retomada posteriormente).  
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 Houve preocupação, durante todo o processo, em realizar uma pesquisa 

com os professores e não somente sobre esses atores. Não houve qualquer 

olhar reprovador das ações do professor, apesar de abrirmos espaço para a 

crítica construtiva nos momentos necessários (nas discussões realizadas ao 

longo do curso). Compreender como as atitudes profissionais estão inseridas 

num contexto histórico, cultural, educacional e profissional desses docentes foi 

também meta da pesquisa.  

 Outro aspecto integrado a esse trabalho doutoral diz respeito ao 

princípio da dialogia. O diálogo constitui-se nem um processo multifacetado, 

estando em jogo as experiências humanas, o desvelamento de sentidos e os 

significados atribuídos pelos seus participantes. No movimento de confrontação 

de opiniões, expondo diferentes pontos de vista, as pessoas vão aprendendo a 

considerar o “outro” lado de uma situação, de perceber um objeto sob diversos 

olhares, desviando-se de posicionamentos fixos de defesa.  

A flexibilidade e o respeito pela opinião alheia são imprescindíveis neste 

processo. Dialogando poderemos adquirir novos conhecimentos mediante 

contribuições fornecidas pelo outro. Ambos são beneficiados, pois o diálogo é 

uma via de mão dupla. Nesse compartilhamento de idéias, existe um 

sentimento de “construção coletiva do pensamento”, dado que tal noção é 

empreendida a partir de inúmeras contribuições advindas dos mais variados 

recantos. Quando construímos uma idéia sobre algo, ela não aparece separada 

de um contexto mais amplo. Foi preciso ler, ouvir, falar, trocar, criar para se 

chegar a um entendimento particular. Com destaque para o “ouvir” uns aos 

outros, cujo papel é primordial. “Ouvir sem preconceitos e com liberdade, sem 

tentar influenciar-se mutuamente” (BOHM, 2005, p. 29-30).  

Nesse sentido, não se intentou “repassar informações”, mas propiciar 

situações de trocas, de compartilhamento de idéias, pois o professor ao longo 

do seu processo de formação inicial e continuada adquire relevante bagagem 

conceitual e prática. 

Freire, na obra “Pedagogia do oprimido”, tece alguns comentários sobre 

o diálogo e sua importância para a transformação e libertação dos homens. O 
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diálogo, na perspectiva freireana, é concebido como um fenômeno humano, 

reunião na qual se solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos no mundo. Este 

autor o conceitua como sendo “um encontro dos homens, mediatizados pelo 

mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” 

(FREIRE, 2005, p. 91).  

Também percebe a não existência da auto-suficiência, porque não há 

pessoas totalmente ignorantes, nem tampouco sábios absolutos, acreditando 

que, pela comunhão, juntando idéias e experiências, todos procuram “saber 

mais”.  

Para a instalação de uma relação dialógica, é preciso reconhecer a 

nossa incompletude, a igualdade perante os semelhantes, abertura para as 

contribuições dos outros, a humildade. O diálogo é um lugar de enlace, não 

havendo “ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em 

comunhão, buscam saber mais” (FREIRE, 2005, p. 93).   

Quando primeiro foi pensada a metodologia desse trabalho de pesquisa, 

acreditou-se na possibilidade de tornar o curso um espaço aberto ao diálogo, 

concebido como uma ferramenta eficaz em um trabalho de formação docente. 

A partir do envolvimento do grupo com o trabalho, da abertura para a livre 

expressão nos debates e demais etapas, o curso se transformou em um local 

para troca de idéias, de escuta e de construção de novos conhecimentos.  

Propiciando situações planejadas, favoráveis à troca de leituras e 

experiências, à livre expressão, é possível a produção de mudanças 

qualitativas na prática pedagógica dos envolvidos. O professor é carente de 

espaços de sociabilidade. A própria escola desencadeia o isolamento, criando 

verdadeiras “ilhas” e impedindo os professores de estabelecerem uma 

comunicação entre si. Por isso, havia a crença de que o curso poderia suprir, 

ao menos momentaneamente, a ausência desse espaço no interior da escola.  

Assim, portanto, os princípios da pesquisa-ação-formação como 

basilares para a construção do aporte teórico-metodológico desta pesquisa 

foram assumidos. O viés da dialogia também contribui para a construção do 
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método, além de constituir importante elemento de aprendizagem do 

professorado.  

Para garantir a coleta dos dados, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: questionários, diário de campo, textos escritos pelas professoras, 

observação e entrevistas gravadas em áudio. Os questionários, conforme 

mencionado em outra oportunidade, serviram para verificar os conhecimentos 

prévios das professoras sobre o tema “mídia-educação”. O diário de campo foi 

empregado para registrar por escrito os acontecimentos presenciados nos 

encontros com as professoras, atentando para a descrição de falas e 

situações. Os textos escritos foram trabalhos encomendados às professoras 

(memórias televisivas e projetos pedagógicos), fundamentais para a 

compreensão do percurso de aprendizagem das envolvidas. As observações 

foram oportunidades de visualizar as professoras executando os projetos 

pedagógicos em seus locais de trabalho, buscando apoiá-las nesse momento 

de intervenção. As entrevistas foram realizadas, doze meses depois, para 

finalizar o trabalho, como forma de perceber se houve continuidade das 

discussões realizadas no curso, mediante a análise das ações reveladas.   

A partir da utilização de tais instrumentos, obtivemos um volume 

considerável de informações, sendo necessária a organização dos dados a fim 

de obter as respostas lançadas no início da investigação, dando margem ao 

surgimento de outras questões e descobertas. Para tanto, tomou-se de 

empréstimo algumas idéias contidas na proposta de análise de conteúdo 

defendida por Bardin. A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que 

visam a obter informações sobre os significados implícitos nas mensagens. 

Permite o tratamento de diversos tipos de texto, sejam eles escritos ou 

imagéticos, buscando extrair uma interpretação possível e considerando que 

“por detrás de um discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, 

esconde-se um sentido que convém desvendar” (BARDIN, 2009, p. 136).  

Bauer define a análise de conteúdo como uma técnica para produzir 

inferências de um texto focal para o seu contexto social de maneira objetivada 

(BAUER, 2002, p. 191). Ou seja, parte-se para a análise de textos específicos 
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(falas transcritas, textos diversos), considerando a conjuntura envolvida na 

produção e obtenção de tais materiais. 

Em se tratando da escolha dos possíveis pontos de discussão, seguiu-

se um procedimento específico. Primeiramente, cumpriu-se uma varredura nos 

textos coletados pela pesquisa (corpus). Esta fase Bardin (2009) denomina de 

pré-análise, servindo para escolher os materiais a serem submetidos à 

apreciação analítica. Essa seleção encontra-se condicionada aos objetivos da 

pesquisa, sendo este o caminho para encontrar elementos significativos.   

Dando continuidade, parte-se para a exploração do material, indo ao 

encontro dos “núcleos de sentido” expressos nos textos, cuja freqüência pode 

denunciar algo de importante a ser considerado no estudo. No processo de 

codificação, ou seja, de organização dos dados para a interpretação, 

escolhem-se as categorias de análise. Segundo Bardin, as categorias são 

rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos por um título geral, 

agrupados a partir das aproximações entre os elementos (BARDIN, 2009, p. 

145). As categorias têm como principal objetivo fornecer uma representação 

simplificada dos dados coletados, agrupados pelo critério da proximidade, 

permitindo a reunião de maior número de informações por intermédio de uma 

esquematização, correlacionando os acontecimentos para ordená-los.     

No caso desta pesquisa, o critério para a categorização foi semântico 

(temático). Assim, foram eleitas as seguintes categorias: estratégias de 

formação, estratégias de ensino e sentimentos das professoras. Bardin 

considera que o sistema de categorias deve refletir as intenções da pesquisa e 

as questões postas pelo pesquisador. Portanto, as categorias escolhidas têm 

ligação direta com as intenções iniciais do presente estudo. A primeira 

evidencia as atividades realizadas durante o curso de formação continuada, 

buscando mostrar intencionalidades e possíveis benefícios em termos de 

ensino e aprendizagem do adulto professor. A segunda remete-se às 

estratégias criadas pelas professoras, por meio de uma atividade sugerida pelo 

pesquisador (projeção e execução dos projetos pedagógicos), aplicada aos 

alunos de cada docente. E a última se relaciona às atitudes das professoras 
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em relação ao curso, procurando perceber possíveis modificações nos 

discursos das participantes ao longo dos encontros (e mesmo depois de sua 

conclusão) em diversas ocasiões.    

Sendo assim, a análise de conteúdo pretende fazer um exame 

aprofundado dos textos, indo além de uma leitura aparente. Ela pretende 

“decifrar as mensagens”, na tentativa de compreender os acontecimentos 

ocorridos no curso ministrado e quer saber dos efeitos produzidos nas 

participantes, em decorrência do seu envolvimento com a proposta de 

formação para a leitura crítica da mídia televisiva.  

A seguir, são apresentadas as professoras participantes da pesquisa, 

mostrando seus perfis em relação ao processo de formação proposto. Esta 

caracterização foi obtida mediante a elaboração de um questionário, com 

perguntas abertas, permitindo visualizar um quadro com as principais 

características do grupo, em seus aspectos pessoais/profissionais e 

conhecimentos prévios sobre a área de mídia educação (este último quesito 

será explicitado em outra oportunidade).   

 

2.4 Conhecendo as professoras participantes 

 

Construir o perfil das professoras participantes é tarefa complexa e se 

corre o risco de caracterizá-las de forma reducionista. Mas é uma atividade 

necessária, pois os dados coletados apontam para as principais características 

do grupo. Assim, o tempo de serviço e os locais da formação inicial e 

continuada são pontos que podem representar situações relevantes para a 

constituição desses sujeitos. Uma professora que iniciou sua carreira 

profissional há apenas dois anos, por exemplo, apresenta uma visão diferente 

daquela vinculada ao serviço público há 25 anos, às portas da aposentadoria. 

Mesmo estando na mesma atividade profissional, tais professoras viveram em 

contextos diferentes e obtiveram formações iniciais em períodos históricos 

diferentes. O fato de o pesquisador pertencer a mesma classe profissional 
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(professor da educação básica) auxilia na compreensão dos dados, por 

compartilhar dos principais códigos, da visão de mundo e do imaginário que 

povoa a profissão docente. Alguns condicionantes históricos e sociais podem 

apresentar-se em um questionário de caracterização, dependendo dos 

elementos contidos nesse instrumento.  

Os sujeitos ocupam um lugar central na pesquisa qualitativa, 

especialmente quando adotamos a pesquisa-ação como opção metodológica, 

visto que o entrosamento dos membros do grupo potencializa a solução dos 

problemas compartilhados.  Tais sujeitos envolvem-se no processo formativo, 

visando a construir suas noções, a partir da troca de experiências e saberes da 

profissão. Por isso, a construção desses conhecimentos torna-se ação coletiva. 

Suas vozes, suas posturas diante do objeto de estudo contribuem para o 

enriquecimento da investigação, fornecendo elementos para posterior análise. 

Daí a relevância de conhecer certas informações relacionadas à origem das 

professoras.  

Para facilitar a obtenção dessas informações, elaborou-se um 

questionário dividido em duas partes. A primeira relacionada aos dados 

pessoais e profissionais; a segunda contendo questões em torno dos 

conhecimentos prévios acerca do eixo provocador da pesquisa: mídia televisiva 

e formação docente. Neste momento, aborda-se as informações dessa primeira 

parte; a segunda é vista em outra parte da tese. Para elaborar a caracterização 

do grupo de professoras, se recorreu a um questionário entregue na segunda 

sessão, reproduzido abaixo:  

 

QUESTIONÁRIO-PERFIL DAS PROFESSORAS 

I – Dados pessoais e profissionais 

Nome: ______________________________________________________________ 

Idade: _________________________     

Anos de experiência: _____________________ Nível de ensino em que atua: _______ 

Escola em que trabalha atualmente: ______________________________________ 

Função que desempenha: ______________________________________________ 
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Grau de escolaridade: _________________________________________________ 

Local de realização da graduação: _______________________________________ 

Caso tenha feito pós-graduação, especificar a área e local de realização: 
___________________________________________________________________ 

II – Conhecimentos prévios das professoras 

01) O que você entende por mídias? 
___________________________________________________________________________ 

02) Você costuma utilizar a mídia televisiva em seu fazer docente? De que forma? _ 

03) Considera importante os estudos sobre mídia e educação na formação docente? Por 
quê?_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

04) Na sua opinião, é importante retroceder ao passado e  reavivar a memória televisiva,  seja  
na  condição de criança, adulto e professor? Em que isso beneficia o trabalho do 
educador?__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

05) Como você avalia sua formação inicial e continuada para o emprego dos recursos 
audiovisuais? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

Ao analisar os questionários entregues, se percebe um primeiro ponto, 

embora não esteja claramente definido no instrumento: todos os sujeitos são 

do sexo feminino.  Esse aspecto demonstra a perpetuação de uma tradição 

consolidada na área educacional, na qual a mulher ocupa um lugar central no 

território da docência, especialmente nos primeiros anos da escolarização. Por 

aproximar-se da figura materna, da ligação com o seio familiar, a mulher é 

considerada importante no processo de escolarização de crianças e de jovens. 

Até mesmo o termo “tia”, em substituição à “professora”, são expressões que 

remetem a um entendimento que, muitas vezes, descaracteriza a 

profissionalização do magistério, secundarizando a importância do seu papel 

social. Como diria Freire, ensinar é profissão que envolve tarefa, militância, 

especificidade, enquanto ser tia está ligado a uma relação de parentesco 

(FREIRE, 1997). Assunção complementa tal entendimento apontando a origem 

dessa problemática, daí extraindo as principais causas e vertentes envolvidas: 
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A associação entre educação de crianças e a mulher está ligada a um 
movimento social, político, histórico e econômico que emerge com o 
capitalismo. O gostar e a facilidade de lidar com crianças continua 
sendo um marco estereotipado ainda com força para encaminhar as 
mulheres ao magistério primário (ASSUNÇÃO, 1996, p. 12).  

 

Em se tratando do primeiro tópico apresentado, as participantes 

possuíam faixa etária oscilando entre 27 e 55 anos de idade. O tempo de 

experiência também apresentou variação de 4 a 26 anos de trabalho na área 

educacional. O encontro entre as gerações foi bastante salutar, pois durante as 

discussões havia a inserção de assuntos sobre a comparação entre a formação 

inicial de algumas décadas atrás e a oferecida na atualidade, da mudança de 

comportamento dos alunos ao longo dos anos, das modificações ocorridas no 

sistema de ensino municipal, dos problemas já superados em termos de 

compreensão da realidade escolar, fruto das pesquisas desenvolvidas, dentre 

outros aspectos não menos importantes. As mais jovens falaram do atual 

contexto de formação inicial (a graduação), com as mudanças estruturais das 

disciplinas, das dificuldades em encarar a sala de aula, da necessidade de 

continuamente adquirir novos conhecimentos (cursos de atualização e pós-

graduação), dada a complexidade do ato educativo. Houve troca em termos de 

vivências, ocorridas a partir do ponto de vista e das experiências de cada 

participante.   

Quanto às funções desempenhadas, tivemos no grupo oito professoras 

e duas coordenadoras pedagógicas28. Todas possuíam nível superior 

completo. As instituições de obtenção do diploma de graduação foram 

diversas. Mais da metade foi graduada pela UFRN. As demais ocorreram em 

instituições privadas atuantes na cidade (Universidade Vale do Acaraú – UVA, 

3; Universidade Potiguar – UnP, 2). Três afirmaram ter concluído um curso de 

pós-graduação em nível de especialização (duas delas em Psicopedagogia – 

UVA e UFRN e uma em Antropologia Urbana – UFRN). Em termos de 

                                                            
28 A proposta inicial não contemplava os coordenadores pedagógicos. Entretanto, surgiram 
alguns profissionais interessados em contribuir, de modo que essa categoria passou a integrar 
o grupo.   
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formação profissional esse número demonstra preocupação com a 

qualificação, com a busca por novos conhecimentos da área. Os últimos 

concursos destinados à contratação efetiva de professores da rede municipal 

de ensino, exigem como requisito mínimo a graduação em curso de 

licenciatura, com exceção do realizado para a categoria de “educadores 

infantis”, cuja formação mínima ainda situa-se na modalidade magistério 

(ensino médio), conforme assegura a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei Nº 9.394, de 1996).  

Conforme aponta o Plano Municipal de Educação (PME), a obtenção de 

um diploma de pós-graduação prevê um acréscimo salarial no rendimento base 

(15% para especialização, 20% para mestrado e doutorado). É um incentivo 

para a continuidade dos estudos. Os cursos de pós-graduação mais difundidos 

entre os professores são as especializações. Mas, para esta modalidade, não 

são oferecidos benefícios em termos de licenciamento, visto que é encarado 

como formação em serviço. Esse aspecto dificulta a permanência desses 

professores na condição de estudantes29, pois precisam conciliar os estudos 

com o trabalho.   

 A partir dos dados obtidos, de ordem pessoal e profissional, fica claro 

que o grupo tem experiência em seu campo de atuação, com titulação mínima 

exigida para o cargo ocupado. Algumas ultrapassaram o requisito básico, 

conseguindo obter o grau de especialista em campos das ciências humanas. 

De modo geral o grupo tem, teoricamente falando, um aparato conceitual 

mínimo para o exercício da profissão. Esse fato é percebido nas discussões e 

reflexões levantadas durante os encontros. O poder de argumentação, o 

estabelecimento de relações entre as discussões suscitadas e as experiências 

profissionais, mostram que a maioria demonstrou competência profissional e 

preocupação com os acontecimentos ocorridos no espaço educativo. 

Entretanto, uma pequena parcela das participantes apresentou dificuldades em 

                                                            
29 O PME prevê afastamento com vencimentos apenas para cursos de pós-graduação em nível 
de mestrado e doutorado. Os professores que cursam especializações, não dispõem de 
benefícios para uma permanência confortável nos cursos, tendo pouco tempo para dedicar-se 
aos estudos, o que acaba comprometendo o seu rendimento.   
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acompanhar os trabalhos propostos pelo curso, seja nas discussões 

levantadas e/ou nas atividades recomendadas.  Esse aspecto, contudo, não 

comprometeu a participação das professoras, tornou-se desafio. O 

envolvimento com o grupo, aliado à consulta constante ao pesquisador30 

ajudaram a minimizar as limitações iniciais.      

 O local de obtenção dos cursos de graduação e pós-graduação, em dois 

de três casos, ocorreu em instituição pública de ensino superior (UFRN). Esse 

dado, aparentemente irrelevante, desponta como importante para se 

compreender a dinâmica que movimenta a formação profissional. De modo 

geral, as universidades públicas possuem tradição, sustentadas pela tríade 

ensino-pesquisa-extensão oferecendo, no plano teórico, proposta de ensino 

completa. Nessa perspectiva, propicia ao alunado condições concretas de 

ligação entre teoria e prática, interligando a comunidade acadêmica com a 

sociedade pelo estabelecimento de parcerias, pensando em benefícios a curto, 

médio e longo prazo para a população. 

 Grande parte das instituições de ensino superior privadas 

(universidades, centros universitários, faculdades) procura seguir o mesmo 

modelo adotado pelas públicas. No entanto, boa parte fica restrita ao 

oferecimento do ensino. Possuem objetivos claramente definidos, voltados para 

o lucro, configurando-se como empresas educacionais. Em alguns casos, a 

formação oferecida ocorre dentro de um período mínimo de tempo, gerando 

uma formação aligeirada e comprometendo a qualidade dos profissionais. A 

carga horária, a grade das disciplinas, o formato do curso, a formação dos 

docentes superiores, as oportunidades de contato com a prática, dentre outros 

aspectos, podem representar grande diferença na formação profissional.  

 As avaliações dos cursos superiores comprovam as assertivas 

levantadas acima, através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

                                                            
30 Essas professoras buscavam apoio no pesquisador, especialmente nos intervalos e no 
término das sessões, solicitando maiores esclarecimentos sobre algum ponto obscuro nas 
discussões ou mesmo sobre os trabalhos escritos recomendados. Mas essa intervenção 
ocorria também durante as sessões, no momento dos debates, por meio de questionamentos.   
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(ENADE31) realizado anualmente, revelando o bom desempenho das 

universidades públicas nas últimas avaliações do Ministério da Educação 

(MEC).  

 De modo geral, o questionário aponta para um grupo heterogêneo, com 

experiências diversas em termos de formação e atuação profissional, mas 

agrupadas com um intento comum: iniciar-se nos estudos de mídia-educação. 

 

2.5 Delineando a pesquisa: descrevendo os espaços de 

formação 

  

Desde o início da pesquisa, a idéia-motivo era formar um espaço de 

qualificação oportuno para a coleta de dados, buscando experimentar 

estratégias de formação docente para o uso da mídia televisiva.  Assim surgiu 

o curso “Lendo imagens, formando professores: projetando alternativas 

didático-pedagógicas para a análise da televisão”. O curso teve como principal 

finalidade oferecer qualificação a um grupo de professores de escolas públicas, 

tendo como tema central a mídia televisiva na educação. Visou-se oferecer aos 

participantes um espaço de discussão sobre o tema supracitado, habilitando-os 

para a criação de estratégias didático-pedagógicas voltadas para a leitura 

crítica da mídia.  

Na pesquisa anterior32 já mencionada (CORDEIRO, 2006), tivemos 

como contribuintes professoras de Educação Infantil de escolas públicas e 

                                                            
31 O Enade aponta que 10,2% das instituições de ensino superior públicas tiveram nota máxima 
(5) - contra 5,6% das particulares - e 28,9% conseguiram nota 4 - contra 23,7% das 
particulares. No Conceito Enade, que varia de 1 a 5 e avalia de forma conjunta o desempenho 
dos alunos ingressantes e concluintes,  21,2% dos cursos das instituições públicas alcançam 
nota máxima - contra 1,6% das privadas - e 33,1% obtiveram  nota 4 - contra 14,6% das 
privadas. As instituições do Nordeste e do Sul continuam tendo as melhores notas. A 
proporção de escolas federais de boa qualidade [no Nordeste] é maior do que, por exemplo, no 
Sudeste. Fonte: http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/05/31/materia.2007-05-
31.1117384610/view. Data do acesso: 12/01/2010.  
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privadas. Na pesquisa que origina esta tese, outras modalidades de ensino 

foram analisadas, a fim de captar diversas experiências e realidades 

educativas. Optou-se em não continuar com os mesmos sujeitos, a fim de 

concentrar esforços apenas em profissionais oriundos de escolas públicas, 

dando uma contribuição específica a esse segmento de professores.  

Havia um pré-requisito implícito para a organização do grupo: o 

interesse pelo tema em destaque – mídia televisiva e educação. Portanto, seria 

possível agregar pessoas com alguma bagagem específica que desejasse 

aprofundar o tema por intermédio do curso, ou mesmo alguém que 

desconhecesse o assunto e estivesse motivado para novas aprendizagens. 

Aglutinando sujeitos que compartilhassem de interesses aproximados, seria 

possível auxiliá-los na construção de um entendimento compartilhado acerca 

do emprego pedagógico da mídia televisiva, culminando com propostas de 

leitura crítica desse meio de comunicação tão difundido entre os alunos 

independentemente da faixa etária e da classe social.   

Mas antes da organização do grupo e da delimitação do local para os 

encontros, ocorreram percalços. Inicialmente houve a estruturação da 

proposta, com delimitação de tema, título, público-alvo, ementa, conteúdos 

programáticos, avaliação e principais referências, elementos que geralmente 

compõem um plano de curso. Além disso, havia outros tópicos nesse 

documento, explanando as intenções do curso, cuja finalidade vinculava-se a 

um projeto de doutoramento e cuja proposta serviria de base para a coleta de 

dados.  

A intenção primeira seria de cadastrá-lo na Secretaria Municipal de 

Educação (SME) como atividade de formação continuada para os docentes da 

rede. Por isso, procurou-se a SME a fim de buscar apoio em termos de espaço 

físico, emissão de certificados de participação e divulgação da proposta para 

as unidades de ensino. O processo foi iniciado no 2º semestre de 2006. 

Esperou-se praticamente seis meses por essa autorização. A proposta de 

                                                                                                                                                                              
32 Conforme exposto em outro momento da tese, esta pesquisa visou perceber como os professores da 

Educação Infantil utilizavam a mídia televisiva em solo educativo.  
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curso tramitou, ao longo dos meses, por diversos setores, seguindo ritual 

burocrático, sem obtenção de uma resposta concreta. Foi um período 

angustiante, porque o curso estava à mercê da autorização que tardou a 

ocorrer e, mesmo assim, de modo parcial. Por fim, a SME resolveu ceder, 

apenas, o espaço físico do Centro Municipal de Referência em Educação 

Aluísio Alves (CEMURE), negando-se a emitir certificados.  Essa emissão era 

considerada essencial, pois ajudaria os professores envolvidos na avaliação de 

desempenho instituída pela própria SME, com vistas a proporcionar mudança 

de letra, revertida no acréscimo de 5% no rendimento mensal. A solução foi 

atrelar o curso a outro órgão competente. 

Diante destas dificuldades, recorreu-se a outra alternativa. Houve a idéia 

de vinculá-lo à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PROEX/UFRN). Dessa forma, os envolvidos teriam 

assegurado o certificado com carga horária de 60 horas de atividades.  

Conforme já citado, o local de realização dos encontros foi o CEMURE33, 

órgão suplementar vinculado a SME. O prédio tem um espaço amplo, 

composto por auditório, diversas salas de aula, biblioteca, salas de informática 

e refeitório. Possui recursos multimídia, oferecendo conforto a sua clientela. É 

um ambiente destinado especialmente para a formação continuada dos 

professores, além de servir para a realização de outros eventos de grande 

porte promovidos pela Prefeitura da cidade do Natal. Além de cursos voltados 

para a formação, o CEMURE também dispõe de espaço para atividades de 

vivência, o que propicia a manutenção da saúde dos servidores, contribuindo 

para o bem estar físico e mental do professorado, promovendo maior qualidade 

de vida. Dentre os serviços oferecidos aos professores encontra-se oficina 

vocal, ginástica postural e fortalecimento muscular, alongamento, ioga e dança.  

Fechados os acordos iniciais necessários para o funcionamento do 

curso, foi necessário constituir o grupo de trabalho. Para a formação do grupo, 

se contatou algumas escolas. Inicialmente, a idéia era contatar apenas 

                                                            
33  O  CEMURE  encontra‐se  situado  na  Av.  9,  bairro  da  Cidade  da  Esperança,  Natal/RN.  Os 
cursos e as formações oferecidos pela SME ocorrem geralmente ali.  
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instituições da rede municipal situadas numa mesma zona do perímetro urbano 

natalense. Como a quantidade de professores interessados dessa zona 

mostrou-se insuficiente, estendeu-se o universo de sujeitos para outras 

localidades, abarcando uma diversidade maior de bairros.  

O contato inicial ocorreu no mês de fevereiro de 2007. Em um primeiro 

momento, as escolas seriam escolhidas pela proximidade (escolas de um 

mesmo bairro). Devido à impossibilidade, por falta de interesse de algumas 

escolas, foi preciso eleger outros critérios de escolha das instituições. Para 

conseguir mais cursistas, outros professores foram contatados34. Os convites 

foram realizados via telefone e contou-se com o auxilio dos gestores escolares 

para a divulgação. Os objetivos do curso eram explicitados, ainda que de forma 

breve, deixando os professores das instituições inteirados da proposta. 

Solicitou-se a elaboração de pequeno aviso, com as informações do curso e se 

pediu que esses avisos ficassem à disposição dos professores interessados. 

Para os já conhecidos, os informes foram fornecidos diretamente, sem a 

necessidade de intermediários. Era desejável que os participantes e 

demonstrassem interesse em vivenciar o curso, não o encarando como uma 

obrigação ou algo enfadonho. Por essa razão, os gestores explicavam as 

características do curso, para que viessem profissionais interessados em 

aperfeiçoar-se no tema.  

Novo prazo foi estipulado para a organização dos possíveis 

interessados. Alguns dias depois um novo contato verificou a quantidade de 

participantes. O ponto de apoio para as inscrições foi o Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE), situado nas dependências do CEMURE. Os interessados 

teriam a opção de ligar para este setor, fornecendo os dados pessoais (nome 

completo, nome da escola e horário disponível para os encontros).  

Apenas duas escolas não partiram de contatos aleatórios. Essas 

instituições tinham professores que conheciam o pesquisador e demonstraram 

vontade em participar do curso. Desta feita, tivemos um contingente inicial 

                                                            
34  Foram  convidados  professores  interessados  pela  temática  que  já  mantínhamos  contato,  seja 
participando de eventos ligados à SME, ou mesmo à UFRN. 
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formado por treze professores. Com o andamento das sessões, esse número 

foi reduzido para onze participantes, que acompanharam o desenvolvimento do 

curso até o seu término. O número de faltas foi bastante reduzido, denotando 

assiduidade, compromisso e envolvimento das participantes no curso.  

A rede municipal de ensino assegurou aos seus docentes35 um horário 

semanal destinado aos planejamentos (quatro horas). Em alguns casos, os 

professores podem receber liberação de saída da escola, desde que seja para 

fins de formação. Então, o horário de funcionamento do curso poderia ocorrer 

dentro dessa carga horária, a fim de não prejudicar os professores no seu 

cotidiano em sala de aula. Durante os primeiros encontros, acordamos com os 

professores um dia específico, adaptado à rotina dos envolvidos. Em comum 

acordo, escolheu-se a quinta-feira, no turno vespertino, como o melhor dia para 

os encontros, no horário das 13h00 às 17h00 horas. Inicialmente foi proposto 

um cronograma contemplando encontros semanais. Atendendo a solicitação 

das participantes e percebendo a inviabilidade dessa periodicidade, modificou-

se o esquema inicial para reuniões quinzenais, pois alegaram que não 

poderiam ficar ausentes do planejamento toda semana, pois os alunos 

perderiam em termos de organização do trabalho pedagógico.  Assim, o nosso 

contato ocorria duas vezes a cada mês. Os encontros foram iniciados no dia 15 

de maio de 2008, nas dependências do CEMURE. Segue, abaixo, o 

cronograma de encontros, elaborado em conjunto com as docentes: 

 

MAIO 

Carga horária 

1ª encontro – 15/05 

Atividade a distância36 do mês de maio 

4h 

4h 

                                                            
35 No Plano Municipal de Educação (PME – 2005/2014) encontramos dentro dos objetivos e 
metas da Educação Básica o seguinte ponto: assegurar 20% da carga-horária dos educadores 
para o planejamento de aulas, de avaliações e reuniões pedagógicas. Esta resolução encontra-
se em vigor, sendo destinada semanalmente a carga-horária de quatro horas para sua 
realização.  

36 “Atividades a distância” são, nesse contexto, as leituras, produções de textos e demais 
atividades realizadas fora do espaço dos encontros.   
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2ª encontro – 29/05 

Atividade a distância do mês de maio 

4h 

4h 

 

JUNHO 

 

3ª encontro – 12/06 

Atividades a distância do mês de junho 

4h 

4h 

Recesso escolar __ 

 

JULHO 

 

Recesso escolar  __ 

4ª encontro – 10/07 

Atividades a distância do mês de julho 

4h 

4h 

5ª encontro – 24/07 

Atividades a distância do mês de julho 

4h 

4h 

Semana de execução do projeto – 28/07 a 01/08 

Atividades a distância do mês de julho 

20h 

4h 

 

AGOSTO 

 

6ª encontro – 07/08 

Atividades a distância do mês de agosto 

4h  

4h 

7ª encontro – 21/08 

Atividades a distância do mês de agosto 

4h 

4h 

 

SETEMBRO 

 

8º encontro – 11/09  4h 
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Total de horas previstas 84h 

 

Para movimentar os encontros, pediu-se algumas atividades com a 

finalidade de refletir sobre o assunto em pauta de modo dinâmico, buscando 

proporcionar momentos de construção individual e coletiva do conhecimento, 

através de propostas que requeriam o raciocínio, a exposição de idéias e a 

socialização de descobertas. Segue no quadro abaixo uma síntese das 

atividades realizadas com o grupo de professoras.  

MAIO 

1º encontro – 15/05 

- Conversa inicial acerca dos propósitos da pesquisa e do curso; 

- Divulgação dos dados de pesquisa realizada (CORDEIRO, 2006);  

- Entrega do programa do curso e discussão sobre o seu conteúdo programático; 

- Discussão no grande grupo sobre outros temas a serem agregados ao programa do curso;  

- Leitura compartilhada37 do texto “A infância e sua singularidade”, do livro O sorvete e outras 
histórias, de Carlos Drummond de Andrade (2002) e posterior discussão; 

- Leitura em pequenos grupos de textos sobre alguns referenciais metodológicos da 
pesquisa: pesquisa-ação (THIOLLENT, 2007), autobiografia (SOUZA, 2006), projetos 
pedagógicos (BARBOSA, HORN, 2008) e etnografia (ANDRÉ, MARLI, 1995); 

- Exposição dos principais pontos percebidos nos textos; 

- Atividade para casa: construção das “memórias televisivas”, com base num roteiro 
previamente elaborado;  

- Leitura para casa: Mídia e infância no panorama contemporâneo (CORDEIRO, COELHO, 
200938).  

2º encontro – 29/05 

- Entrega e preenchimento do questionário perfil das professoras; 

- Leitura do livro “No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos”, de Ruth Rocha 

                                                            
37 A leitura compartilhada consiste na apreciação do texto em conjunto, no qual todas as 
professoras, juntamente com o pesquisador, acompanham a vocalização do texto por um dos 
participantes. Essa vocalização é alternada por outros membros do grupo, dando espaço a 
possíveis pausas para debate.  

38 Na ocasião da pesquisa (2008), este texto ainda não havia sido publicado. Em 2009, o artigo 
foi editado pela Revista Educação e Contemporaneidade, publicação vinculada ao 
Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia. 
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(2000); 

- Discussão sobre um episódio vivenciado por uma professora, suscitado a partir da leitura 
do livro acima referido; 

- Socialização dos primeiros textos das “memórias televisivas”;  

- Retomada dos textos entregues no encontro anterior sobre as metodologias, montando um 
quadro sintético39 contendo a compreensão das participantes sobre o material;  

- Atividade para casa: construção da “caracterização da escola e dos alunos40”; 

- Socialização da leitura do texto de Cordeiro e Coelho (2009), com posterior elaboração de 
mapa textual;  

- Construção coletiva de texto topicalizado41 contendo as idéias centrais do texto acima 
referido; 

- Leitura para casa do artigo “Cidadania cultural e infância: princípios e bases para uma 
educação do olhar” (CORDEIRO, COELHO, 2005).  

JUNHO 

3º encontro – 12/06 

- Continuação da leitura das memórias com posterior debate; 

- Retomada da discussão do texto “Infância e mídia no panorama contemporâneo, 
levantando novos pontos para o debate; 

- Audição e interpretação coletiva das músicas “Santa Clara padroeira da televisão”, de 
Caetano Veloso e “Televisão”, dos Titãs; 

- Montagem na lousa de um esquema, mostrando uma análise dos elementos presentes nas 
duas composições musicais; 

- Atividade em pequenos grupos: construção de estratégias didático-pedagógicas utilizando 
as músicas acima mencionadas; 

- Palestra com a professora Dra. Maria das Graças Pinto Coelho, com o tema “Cidadania 
cultural e educação”, com posterior debate; 

- Leitura para casa: “O que é mídia-educação”, de Maria Luiza Belloni (2001).   

                                                            
39 O quadro sintético consiste na montagem de um esquema que resume o texto lido. Coloca-
se no quadro a “palavra-chave” (exemplo, etnografia) e, ao lado, emite-se um conceito 
simplificado acerca desse enunciado. É importante que este entendimento seja construído 
coletivamente pelos participantes.    

40 Essa atividade consistiu na entrega de um texto prévio (elaborado pelo pesquisador) – 
Orientações para a caracterização – com intuito de auxiliar as professoras a conhecerem 
melhor o seu próprio espaço de trabalho. As orientações recomendam que as professoras 
elaborem um texto contendo informações referentes a estrutura física e humana da escola, 
assim como do corpo discente (o texto encontra-se em anexo).   

41 O texto topicalizado faz um apanhado geral do material lido, a partir da escritura de palavras 
significativas ou frases curtas, montando uma espécie de esqueleto do material consultado.  
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JULHO 

Recesso escolar  

4º encontro – 10/07 

- Socialização da leitura do texto de Belloni (2001); 

- Conversa inicial sobre projetos pedagógicos (o que são, como definir o tema, como 
organizá-lo, etc); 

- Retomada da socialização das “memórias televisivas” com posterior debate; 

- Relatos de algumas professoras, analisando certas produções infantis (o desenho Pica-pau 
e a reprodução de atitudes da personagem); A importância da mediação do adulto na 
recepção televisiva; 

- Discussão do texto “O que é mídia-educação”, de Maria Luiza Belloni (capítulos I e II); 
Seleção de alguns trechos do material para comentários; 

- Socialização pelo pesquisador das principais idéias presentes no texto “Mídia, educação e 
formação de professores”, de Mônica Fantin (FANTIN, 2007); 

- Leitura compartilhada do texto “Linguagem audiovisual e educação”, de Laura Coutinho 
(1998); 

- Leitura para casa: “Como ver televisão”, de José Manuel Moran (1991) (capítulo I: Leitura 
crítica dos meios de comunicação; Capítulo II: Os meios de comunicação na escola). 

 5º encontro – 24/07 

- Leitura de sensibilização42: “Pescadores de vida”, texto presente na obra O livro dos 
abraços, de Eduardo Galeano (2002);  

- Socialização do texto de Moran (1991);  

- Realização da atividade denominada “Situações-problema: a mídia televisiva no cotidiano 
escolar43”. 

- Retomada da discussão sobre os projetos pedagógicos; 

- Leitura do fragmento de um relatório de pesquisa – Lendo imagens em movimento: a 
televisão como estratégia de formação educativa (CORDEIRO, 200744); 

                                                            
42 Chama-se de “leitura de sensibilização”, neste trabalho, os textos utilizados para introduzir 
um determinado assunto. Servem para contextualizar e criar um clima mais propício a 
introdução do tema a ser discutido.  

43 A atividade denominada de “situações-problema” consiste na proposição de episódios 
fictícios, nos quais as participantes são levadas a se posicionar, solicitando que elaborem 
estratégias didático-pedagógicas. As situações giravam em torno de temas voltados para a 
mídia televisiva, nas quais o assunto sobre televisão surgiu, de alguma forma, no interior da 
escola, requerendo a intervenção do professor.  Para maiores detalhes, ler o trecho que fala 
sobre as situações-problema, expresso no capitulo III da tese, no tópico “atividades de criação”.  

44 Este relatório não foi publicado até o presente momento. Trata-se de experiência realizada 
pelo pesquisador com uma turma de 2º ano da Educação Básica no ano de 2007, em uma 
escola pública municipal da Zona Norte da cidade do Natal/RN. O principal objetivo dessa 
atividade foi iniciar o grupo de crianças nos estudos sobre mídia televisiva e educação. 
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Semana de execução do projeto – 28/07 a 01/08 

- Observação da prática pedagógica das professoras, na execução dos projetos 
pedagógicos; 

AGOSTO 

6º encontro – 07/08 

- Apresentação dos projetos pedagógicos elaborados pelas professoras 

- Divulgação de lista contendo alguns eventos científicos importantes a serem realizados na 
cidade naquele período, assim como revistas especializadas; 

7º encontro – 21/08 

- Continuação das apresentações dos projetos pedagógicos; 

- Redação do relatório final45; 

- Confraternização com as participantes.  

8ª encontro – 11/09 

- Entrega dos trabalhos pendentes.  

Total da carga horária do curso – 84 horas 

 

Os acontecimentos ocorridos durante as sessões foram registrados em 

diário de campo46, permitindo captar as impressões do pesquisador acerca da 

experiência realizada destacando especialmente as estratégias de formação 

empregadas no dia de trabalho, assim como as estratégias criadas pelas 

professoras por ocasião de alguma atividade. Tais escritos tiveram a função de 

                                                                                                                                                                              
Elaborado em formato de projeto pedagógico, o texto apresenta todas as etapas percorridas 
pelo professor-pesquisador, contemplando momentos em sala de aula com o grande grupo, 
assim como entrevistas com grupos menores, visando captar com maior riqueza de detalhes as 
falas das crianças e atentando para o que pensavam sobre a televisão dentro de suas 
perspectivas conceituais.  

45 O relatório final foi uma atividade que indagou as professoras sobre as contribuições trazidas 
pelo curso. Solicitou que escrevessem um pequeno texto falando sobre as aprendizagens 
ocorridas, salientando os pontos positivos e negativos da proposta da qual participaram.  

46 O diário de campo é considerado um instrumento de coleta de dados que permite o registro 
das informações julgadas importantes pelo pesquisador. É elemento indispensável em um 
trabalho de observação, no qual são anotadas impressões e reflexões, capturando cenas e 
detalhes que ajudarão na elucidação do objeto de pesquisa. Descrições de sujeitos, ambientes, 
diálogos, atividades, comportamentos, dentre outros aspectos, podem ser retratados. 
Conforme sugerem Bogdan e Biklen, o diário de campo permite a redação daquilo que o 
investigador ouve, vê, experiencia e pensa no período da coleta de dados (BOGDAN, BIKLEN, 
1994).   
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expressar as impressões do pesquisador diante das situações previamente 

planejadas, na tentativa de estabelecer interação com o grupo. Por isso, 

expressa um ponto de vista particular, dotado de subjetividade. 

No que tange ao local das sessões, ocorreram numa sala de aula 

comum, com quadro branco e cadeiras, TV e DVD disponíveis. Quando 

precisávamos utilizar recursos multimídia, existia uma sala específica, com ar 

condicionado e com disposição espacial de mini-auditório.  

As carteiras eram organizadas em semi-círculo, para facilitar a 

visualização de todas as participantes, permitindo o face-a-face no momento 

dos debates. As atividades realizadas durante as sessões primavam pelo 

diálogo, pela troca de experiências, pela socialização de vivências e leituras. 

Para estimular esses momentos, algumas atividades foram propostas, de 

cunho individual e/ou coletivo: a) leituras de textos; b) construção coletiva de 

esquemas, quadros sintéticos; c) mini-seminários e outras dinâmicas de 

socialização de textos e sistematização das idéias desses materiais teóricos; d) 

análises de materiais de áudio (músicas), tendo como temática a televisão; e) 

resolução de situações-problemas envolvendo a mídia televisiva e f) 

socialização de textos construídos pelas próprias participantes, requerendo o 

posicionamento das demais professoras (memórias televisivas e projetos 

pedagógicos). Primou-se pela reflexão acerca do tema em debate, articulando-

o com a busca de alternativas plausíveis, considerando a realidade enfrentada 

pelas docentes envolvidas.  

Num estudo de natureza qualitativa, no qual a formação docente é tida 

como um dos pilares sustentadores, a adesão dos professores é essencial. 

Quando os sujeitos se sentem implicados na pesquisa, instigados pelo tema 

central da investigação, é possível perceber de forma mais efetiva as 

contribuições advindas desse segmento. A colaboração consegue manifestar-

se num contexto envolvente e significativo, de entrosamento. É preciso 

estabelecer cumplicidade com esses sujeitos sem, no entanto, ser invasivo. 

Busca-se a partilha, a troca, não intencionando a imposição autoritária de dado 

saber acadêmico. No decorrer dos encontros, o pesquisador manteve uma 
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postura que considerou tais elementos, mantendo um clima de cordialidade e 

respeito sem, no entanto, se descurar da criticidade diante das discussões 

empreendidas.  

Para tornar mais significativa essa participação, forneceu-se algumas 

informações gerais sobre a pesquisa, deixando os professores cientes da 

proposta: primeiramente, apresentando o programa do curso e expondo seus 

objetivos, conteúdos programáticos previstos, forma de avaliação e principais 

referências.  

Como o curso apresentava finalidades de pesquisa, foi preciso tratar da 

função dos agentes presentes naquele espaço. O pesquisador desempenhava, 

concomitantemente, o duplo papel de formador e investigador. Os sujeitos da 

pesquisa, atuavam como colaboradores, participando da construção do objeto 

de estudo.  

Ainda se tratou sobre a metodologia empregada – a pesquisa-ação-

formação – apontando suas principais características e finalidades no campo 

da pesquisa em educação. Além disso, foram coletadas as assinatura para o 

termo de adesão à pesquisa, dando autorização para o uso de textos, imagens 

e demais materiais produzidos no contato com o grupo. Tratou-se, ainda, sobre 

a certificação recebida ao final das sessões. Além do interesse em receber 

essa certificação, a convivência com o grupo mostrou que a adesão à pesquisa 

ocorreu também por motivos de ordem pessoal e/ou profissional, relacionados 

principalmente à melhoria na qualidade do ensino oferecido pelos profissionais 

em seu fazer docente.  

Antes de firmar essa espécie de “acordo”, as professoras tiveram a 

chance de recusar a participação, de propor novos encaminhamentos, de 

interferir no andamento da proposta em todas as suas etapas. Algumas 

modificações foram sugeridas, especialmente em relação ao programa a ser 

tratado pelo curso, solicitando a inserção de alguns temas para debate, assim 

como no cronograma dos encontros.  A exposição das intenções da pesquisa, 

aberta às sugestões das professoras, tornou-se uma estratégia importante para 

o entrosamento e a participação na investigação.  
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De posse dos dados coletados ao longo da pesquisa, chegou o 

momento de análise desse vasto material, com o intuito de extrair as respostas 

para as indagações originais. Com tal intuito, emergiram as três categorias de 

análise expressas a seguir: estratégias de formação, estratégias de ensino e 

sentimentos das professoras.  

Nesses blocos de discussão, buscou-se compreender quais as 

atividades que favorecem a formação de professores frente ao uso da mídia 

televisiva e se houve modificações nas concepções prévias dos indivíduos. 

Também se mostrou pertinente compreender se as professoras,mediante uma 

proposta formativa conseguem inovar, estratégias didático-pedagógicas 

relacionadas à mídia televisiva e, ainda, que sentimentos permeiam o 

imaginário dos professores quando inseridos  em um curso de qualificação 

profissional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
Construindo estratégias didático-

pedagógicas para a mídia televisiva 
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3.1 O professor e as estratégias de ensino 

 

Em seu cotidiano profissional, o professor se depara com diversas 

situações inquietantes. Tais desafios solicitam do docente tomadas de decisão, 

muitas delas para execução imediata, dada a dinâmica própria do espaço 

escolar. Seguindo uma abordagem piagetiana, dir-se-ia que constantemente o 

professor enfrenta situações de desequilibração (PIAGET, 1975). Esse 

desequilíbrio é causado por uma situação de conflito cognitivo, gerado por 

estimulações presentes no ambiente. Nessas ocasiões, é preciso convocar os 

saberes construídos até aquele momento, buscando respaldo em seu 

repertório de vivências pessoais, formativas e experienciais.  

Assim, é preciso fazer escolhas e lançar mão de alternativas para sanar 

possíveis dificuldades enfrentadas no ambiente escolar. Essa busca por 

respostas às indagações lançadas conduzem o aprendente (neste caso, o 

professor) à equilibração, a qual permite a compreensão do processo 

engendrado.    

 Nessa procura por soluções de ordem prática, é preciso que o professor 

considere o contexto no qual a problemática se instala, exigindo um raciocínio 

rápido, criatividade e perspicácia para propor soluções plausíveis, exigindo 

flexibilidade para adaptar-se às adversidades.  

 Nos momentos de planejamento, quando surge uma determinada 

temática para estudo com o alunado, são as estratégias didático-pedagógicas 

que garantem à concretização da proposta de ensino, permitindo 

operacionalizar de modo produtivo as intencionalidades educativas.  Com um 

tema em foco, aliado à criação de estratégias, pode-se propor 

encaminhamentos e atividades que permitam instigar o espírito investigador e a 

criatividade dos discentes.    

 Para construir tais estratégias, o professor aciona todos os 

conhecimentos disponibilizados em seu conjunto de saberes. Quando a 

formação inicial e continuada não são suficientes para propor estratégias 
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adequadas e coerentes com a problemática apresentada, partem para a 

própria intuição, ou mesmo para a reprodução de algo visualizado em outro 

contexto, transplantando experiências que muitas vezes são inadequadas à 

sua realidade de trabalho. Isso fragiliza a proposta, porque é preciso refletir 

sobre o processo de ensino, considerando as diversas variáveis (sociais, 

culturais, econômicas, educacionais) presentes numa dada turma/sala de aula.  

Por esta razão, para construir estratégias é preciso formar um alicerce 

que fundamente esse processo de criação. Fazer leituras, discutir com os 

pares e perceber o contexto da sala de aula auxiliam no processo de 

sistematização das idéias, edificando estratégias de ensino coerentes e 

eficazes.  

 O campo da mídia-educação ainda é desconhecido por grande parte dos 

educadores, pois a formação inicial e continuada desses profissionais não tem 

contemplado discussões nessa área específica. Quando o contato formal 

ocorre privilegia-se a visão da mídia como suporte pedagógico. Por isso, o 

cuidado ao se propor estratégias envolvendo a mídia televisiva com intenção 

educativa deve ser redobrado. A alternativa para tal descompasso é buscar 

formas de compreensão acerca da natureza desse meio de comunicação, 

obtida por intermédio da formação com este viés, podendo ocorrer pela 

intercessão de cursos de formação continuada, ou mesmo em estudos 

independentes.      

A idéia de propor um espaço de qualificação veio com um duplo objetivo: 

propor estratégias de formação docente relacionadas à mídia televisiva e 

educação, assim como investigar se a participação num curso (com conteúdos 

e estratégias específicas) poderia contribuir para a criação de estratégias 

didático-pedagógicas pelos participantes.  

Intentou-se ativar o processo criativo do professor direcionando o seu 

processo de aprendizagem, a partir das discussões, das diversas atividades 

propostas ao longo dos encontros, assim como a realidade educativa (as 

peculiaridades da escola e dos alunos), combinadas com toda a bagagem de 

conhecimentos acumulados por esse profissional. Apesar de considerar 
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importante o estudo de uma determinada temática para a construção das 

estratégias, é preciso reconhecer que outros saberes também podem ser 

acionados. Algumas experiências podem ser solicitadas, sejam elas originadas 

de espaços formativos e/ou não-formativos47. 

Com esse intuito, criou-se algumas estratégias de formação. O curso 

tornou-se o local propício para verificar a eficácia dessas atividades.  Que 

estratégias favorecem a aquisição de novos conhecimentos no campo da 

mídia-educação? Envolvidos em situações formativas, os professores seriam 

capazes de elaborar estratégias voltadas para a aplicação da mídia televisiva 

de modo competente? Estas foram as questões que circundaram a pesquisa.  

Haviam sido coletados diversos registros, componentes do corpus da 

pesquisa (diário de campo, questionários, textos elaborados pelas professoras, 

entrevistas), denominados de “textos de referência” (SZYMANSKI, ALMEIDA, 

BRANDINI, 2004). Ao esmiuçar esse material, seguindo um processo de leitura 

e releitura, percebeu-se alguns pontos de relevância para a discussão central, 

obtendo-se as categorias de análise. Quando agrupadas, tais categorias 

mostram a totalidade da proposta, evidenciando o percurso delineado pelas 

ações, o movimento da pesquisa e as descobertas realizadas.  

Os dados, transformados em categorias, tiveram como elemento 

organizador os postulados da análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). 

Retomando as idéias dessa técnica, trata-se de um conjunto de procedimentos 

sistemáticos e objetivos, recomendados para analisar situações comunicativas. 

Busca-se ir além dos significados, da leitura simples do real, na tentativa de 

compreender os discursos proferidos, aprofundando suas características a 

partir da seleção dos enunciados considerados mais relevantes para o objeto 

em foco. O que é falado, visto ou escrito pode ser submetido ao crivo da 

análise de conteúdo. Como não possui um modelo delimitado, seu formato é 

construído ao longo do processo, sendo reinventado a cada momento 

(BARDIN, 2009).  

                                                            
47 Por situações não-formativas, considera-se a aprendizagem ocorrida nas várias situações do 
cotidiano, não vinculadas à educação formal tais como as conversas informais, os momentos 
de lazer (cinema, teatro, shows), a participação em grupos sociais.   
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 A intenção primeira foi de centrar as discussões em uma categoria 

vinculada diretamente ao objeto de estudo dessa investigação: as estratégias 

didático-pedagógicas de formação docente. Mas, outros elementos emergiram 

ao longo da pesquisa, com a imersão nos textos de referência, tornando-se 

categorias fundamentais para a compreensão do objeto. As estratégias criadas 

pelas professoras, bem como as impressões dessas profissionais sobre a 

participação no curso também foram alvo das análises. A partir da proposição 

dos projetos pedagógicos, as docentes tornaram-se produtoras de estratégias, 

criando alternativas para o uso da mídia televisiva na educação básica. As 

impressões sobre o curso, expressas em falas (registros orais e escritos) 

revelam uma mudança gradativa de pensamento, passando de concepções 

polarizadas sobre a televisão, para posturas mais flexíveis e abertas sobre as 

imagens televisivas, reconhecendo a importância de inserir nas propostas 

pedagógicas momentos que contemplem a leitura crítica da mídia.    

A preocupação em criar estratégias didático-pedagógicas de formação 

docente deve-se ao fato de perceber a importância de se propor um ambiente 

dinâmico, que considere as características do adulto professor, procurando 

tornar os encontros produtivos e, ao mesmo tempo, prazerosos, do ponto de 

vista metodológico. Assim, recorreu-se a atividades que permitiram a 

proposição de situações formativas. O objetivo foi incitar as professoras para o 

debate sobre mídia televisiva e educação, habilitando-as para a criação 

consciente e fundamentada de estratégias de ensino que primassem pelo 

emprego educativo da referida mídia. Além disso, permitir que esse ambiente 

fosse aberto ao diálogo e à troca de experiências.  

Desse modo, estabeleceu-se a presença de três categorias de análise: 

a) estratégias de formação; b) sentimentos das professoras; c) estratégias de 

ensino. Vistas de modo integrado, tais categorias expõem a totalidade do 

trabalho, apresentando os principais momentos vivenciados e os processos de 

aprendizagem gerados.     

Antes de fixar as categorias supracitadas, convém apontar o conceito de 

“estratégia” adotado pela pesquisa, agregando-o ao termo “didático-
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pedagógico”, cuja importância torna-se central para se compreender a 

discussão empreendida.   

 

3.2 Conceituando estratégia didático-pedagógica  

 

Para este trabalho, o entendimento do termo “estratégia” é fundamental, 

sendo importante defini-lo para compreendermos o movimento de criação 

dessa atividade. Embora a palavra tenha sua origem48 vinculada ao círculo 

militar e, nos dias atuais, apareça relacionada ao meio empresarial, no campo 

educacional ela vem agregada a um termo duplo – didático-pedagógica - 

denotando um sentido particular e formando uma expressão relevante para a 

renovação da prática educativa.  

 De modo geral, a estratégia designa um esforço racional e operacional 

empreendido pelos sujeitos, com vistas a obter determinado objetivo. Seu 

surgimento, em alguns casos, encontra-se vinculado a situações de conflito, 

exigindo tomadas de decisão, a fim de resolver dado problema da realidade.  

Morin, Ciurana e Motta também apresentam uma conceituação possível 

de estratégia no campo da educação, considerando-a instrumento construtivo, 

flexível e aberto à inovação. Permite percorrer caminhos incertos, porque 

procura aprender com o inesperado. Requer tomada de decisão, seguindo um 

processo constante de reflexão.       

 

A estratégia encontra recursos, faz contornos, realiza 
investimentos e desvios. [...] A estratégia é aberta, evolutiva, 
enfrenta o imprevisto, o novo. [...] Para alcançar seus fins, a 
estratégia se desdobra em situações aleatórias, utiliza o risco, 
o obstáculo, a diversidade. [...] A estratégia tira proveito de 
seus erros. O programa necessita de um controle e de uma 

                                                            
48 O termo estratégia vem da palavra grega “estratego”, que significa “lider de exército”. Foi um 
título usado na Grécia Antiga para denominar o cargo conhecido nos dias atuais como general. 
No período Helenístico e no Império Bizantino, foi usado para descrever um governador militar.  
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vigilância. A estratégia não só necessita deles, mas também, a 
todo o momento, de concorrência, iniciativa, decisão e reflexão 
(MORIN, CIURANA, MOTA, 2007, p.35).  

 

 

O processo de elaboração das estratégias requer ações intencionais e 

planejadas, considerando os condicionantes implicados (sociais, culturais, 

econômicos). Por esta razão, é preciso indicar os fatores que favorecem ou 

dificultam esse ato criativo, em se tratando do espaço escolar, tais como: as 

condições estruturais da instituição, as condições de trabalho do professor, as 

condições sociais dos alunos e os recursos materiais disponíveis.   

Nessa elaboração, é preciso construir um plano, seja ele mental ou 

escrito, sistematizando o caminho para chegar ao lugar desejado. Esse 

planejamento é fundamental, a fim de ponderar sobre o que é mais adequado a 

uma dada realidade.  

 As estratégias têm uma finalidade: promover a curiosidade, a segurança 

e a criatividade dos aprendentes, a fim de assegurar sua aprendizagem. 

Evocando Pimenta e Anastasiou, estas consideram que no processo de criação 

das estratégias e dos métodos, entram em jogo a visão de ciência, a de 

conhecimento e a de saber escolar internalizados pelo professor (PIMENTA, 

ANASTASIOU, 2002). Portanto, as estratégias possuem essa carga conceitual, 

podendo ser percebidas nas ações educativas de quem as elaborou (o 

formador e/ou professor).  

 No campo educacional, as estratégias didático-pedagógicas 

representam um esforço por parte dos profissionais, na intenção de obter 

resultados positivos no campo do ensino. A palavra “didático” incorpora o 

sentido de ensino eficaz, facilitador da aprendizagem. Refere-se a algo 

apropriado para se aprender. A disciplina “Didática”, campo específico da 

educação, remete-se ao modo eficiente de conduzir a aprendizagem, referindo-

se ao “como ensinar”.  
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De modo geral, a Didática é responsável pelo estudo das estratégias de 

ensino e de aprendizagem, buscando um entrelaçamento entre teoria e prática. 

Libâneo (1994) a considera como sendo o principal ramo de estudo da 

Pedagogia, responsável pelo estudo dos modos e das condições de realizar o 

ensino e a instrução, situando-se entre as dimensões teorético-científicas e a 

técnico-prática49. 

Complementando esse entendimento, Veiga pontua que a Didática como 

disciplina não se reduz apenas ao domínio das técnicas didáticas, implicando 

também nos aspectos teóricos, fornecendo à teoria os problemas e desafios da 

prática (VEIGA, 1991). Seu objeto de estudo concentra-se nas estratégias 

educativas, articulando a teoria com a prática. O como, o para quê e o por quê 

estão presentes  no momento de organização do adjetivo “didático” levando-se 

em consideração as dimensões técnica, humana e política, que iluminam a 

compreensão de tais questionamentos.  

O vocábulo “pedagógico”, conforme sugere Ferreira, refere-se à 

articulação do pensar-agir, associado aos aspectos tempo, espaço e trabalho 

realizado na escola, objetivando a produção do conhecimento (FERREIRA, 

2008). Transita entre o âmbito individual e coletivo, na medida em que 

compartilha dos pressupostos teóricos próprios da área educacional, buscando 

internalizá-lo para constituir os “fazeres” de cada professor. Elabora-se e 

reelabora-se no cotidiano escolar, pois está integrado dentro de um contexto 

sócio-histórico e intencional específico.   

Acrescentando ao enunciado expresso acima, Veiga concebe o termo 

“pedagógico” como referindo-se às intencionalidades assumidas pela escola. 

De maneira ampla, relaciona-se a formação do cidadão participativo, 

responsável, compromissado, crítico e criativo (VEIGA, 2001). Encontra-se, na 

                                                            
49 Libâneo considera a existência dessas duas vertentes na Didática. A teorético-científica 
refere-se aos conhecimentos de filosofia, de sociologia, de história da educação e da 
pedagogia, constituindo-se nos fundamentos da educação. A técnico-prática representa o 
trabalho docente, incluindo a didática, as metodologias, as pesquisas e outros elementos de 
cunho prático do trabalho docente. Assim, a Didática situa-se como mediadora dessas duas 
dimensões (LIBÂNEO,1994).  
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realidade, vinculado à prática de ensinar, baseando-se nas diversas 

concepções que povoam a área da educação.  

Então, as estratégias didático-pedagógicas concretizam ações que 

permitem acesso mais facilitado aos processos de ensinar e aprender, 

funcionando como instrumento facilitador da aprendizagem, pois podem 

permitir a interação dos discentes com o objeto do conhecimento.    

 A aprendizagem para a docência é iniciada muito antes de qualquer 

filiação a um curso de formação inicial (magistério, licenciatura ou pós-

graduação). Anastasiou revela que no processo de escolarização formal, as 

nossas experiências em sala de aula na condição de alunos levam a edificação 

de um imaginário sobre a docência, sobre o ensinar e o aprender e, 

acrescentaria, sobre as estratégias de ensino.  

Assim, considera que as lembranças dos antigos professores, com 

práticas calcadas no ensino tradicional, são inférteis em diversidade de 

estratégias. Abraçando um modelo de aluno como sendo obediente e passivo, 

entendendo a ciência como imutável e adotando um modelo de transmissão e 

reprodução de conteúdos, as práticas restringem-se a aula expositiva, 

cristalizando um modelo metodológico predominante nos últimos 500 anos em 

nosso país (ANASTASIOU, 2004).  

É importante refletir sobre esse fato, porque as experiências iniciais 

dificultam a proposição de práticas de ensino inovadoras, com estratégias que 

beneficiem o desenvolvimento dos educandos. Em muitos casos, os 

professores encontram-se arraigados aos modelos visualizados durante toda a 

sua trajetória educacional (na condição de alunos), sendo resistente a adoção 

de novas posturas educativas. Portanto, para fomentar a necessidade de 

construir estratégias didático-pedagógicas, uma das principais condições é a 

formação do professor (neste caso, dentro do campo da mídia-educação), 

propondo situações formativas que permitam a instalação de um processo 

reflexivo, conscientizando-os sobre a necessidade de redimensionar o seu 

fazer docente. Além disso, deve-se cultivar uma postura flexível e aberta às 

inovações, percebendo as contribuições emergidas no cenário educativo.  
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 Percebe-se, desta feita, a complexidade presente no processo de 

criação das estratégias de mídia-educação, pois envolve uma série de 

condicionantes (formação específica na área, saberes gerais do campo 

educacional, percepção das características do grupo, experiências 

profissionais, recursos materiais disponíveis). Quem cria as estratégias – neste 

caso o formador/pesquisador ou o professor – deve ter consciência desses 

condicionantes, pois são essenciais para a eficácia das atividades a serem 

propostas. Como construir estratégias didático-pedagógicas, se não temos 

saberes mínimos sobre a área (mídia-educação) em foco e não consideramos 

as necessidades do grupo, por exemplo?  É preciso se apropriar de alguns 

conceitos, além de procurar conhecer o grupo de trabalho (alunos e/ou 

professores).  

Resolvidos esses ajustes iniciais, os formadores/pesquisadores e 

professores encontrando-se aptos para principiar o desenvolvimento de 

estratégias didático-pedagógicas. O processo criativo é acionado, mobilizando 

esforços na proposição de alternativas plausíveis para o enfrentamento dos 

problemas da prática escolar.  

Norbert Elias (1998), em sua obra denominada “Envolvimento e 

alienação” nos mostra, por meio de um conto de Edgar Allan Poe, 

apontamentos elucidativos sobre o conceito de “distanciamento”, fundamental 

para que se compreenda o modo como as estratégias são elaboradas.  

Na parábola “Os pescadores e o turbilhão50”, dois irmãos náufragos 

estão sendo arrastados para o abismo num rodamoinho. Tais personagens 

apresentam comportamentos distintos em relação ao acontecimento. O mais 

velho envolve-se na situação, sendo capturado pelo medo, pela angústia do 

afogamento, conduzindo a si mesmo para o turbilhão, ficando sem condições 

de pensar além do problema. Já o mais jovem, pelo seu distanciamento, 

consegue manter o controle, acalmar-se e, posteriormente, começa a 

                                                            
50 A parábola encontra-se na parte II do livro “Envolvimento e Alienação, de Norbert Elias, da 
página 163 a 268.  
Referência: ELIAS, Norbert. Envolvimento e alienação. Tradução Alvaro de Sá. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.   
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compreender os eventos ocorridos em seu entorno. Das observações 

realizadas, percebe que os objetos cilíndricos descem de forma mais lenta. 

Dessa constatação, surge a idéia de amarrar-se a um barril, mantendo-se sob 

a superfície, o que assegura a sua sobrevivência.  Houve preocupação em 

refletir, levando-o a observar o movimento dos objetos, as ocorrências 

freqüentes, a circularidade do processo vivenciado.  

Da situação relatada, compreende-se a importância do “distanciamento”, 

como tentativa de superar os problemas em que estava envolvido, a fim de 

elaborar estratégias adequadas à situação experienciada. Assim, conseguiu 

passar pelo processo dilemático, a partir da criação de estratégias de 

superação das dificuldades, o que garantiu a sua sobrevivência. O 

distanciamento51 foi interpretado, nesse trabalho, como o ato de refletir sobre 

as situações educativas no campo da mídia-educação procurando perceber, a 

partir das evidências apresentadas, os caminhos a serem percorridos com 

vistas a solucionar um dado problema da realidade.  

 Desta feita, é por meio da percepção da problemática enfrentada, que se 

percebe a necessidade de elaborar estratégias. Essa construção requer a 

organização do pensamento, sendo fundamental uma dose de perspicácia e o 

estabelecimento de relações com outras vivências.  

A estratégia aplicada na área da educação deve considerar a 

diversidade do alunado/professorado, o contexto social, econômico e cultural 

no qual a escola encontra-se ambientada. Dessa forma, a estratégia está 

intimamente relacionada à inovação, a experimentação de algo novo, visando a 

construir caminhos que auxiliem no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem de um determinado grupo, seja ele de alunos ou de professores.  

                                                            
51 Pode-se mostrar como exemplo de distanciamento em relação a mídia-educação, um 
professor que percebe o envolvimento dos alunos com um dado desenho infantil, visualizado 
por intermédio do discurso, das brincadeiras e demais ações das crianças durante as aulas. E, 
ao perceber tal situação, resolve refletir sobre os acontecimentos, com vistas a elaborar 
estratégias didático-pedagógicas que permitam a criação de situações educativas de leitura 
crítica da mídia. Nesse ato criativo, o docente é solicitado a “distanciar-se”, no sentido de ter 
uma visão da totalidade do fenômeno, percebendo-o em sua globalidade (conteúdo do 
desenho, a transmissão da produção – TV aberta ou por assinatura -, o modo como os alunos 
se apropriam das idéias do desenho e expressam suas subjetividades).   
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A formação continuada oferecida pelo curso “Lendo imagens, formando 

professores” permitiu que as professoras fossem introduzidas em uma área 

específica – mídia televisiva e educação – a partir da proposição de algumas 

estratégias didático-pedagógicas de formação. Tomando tais estratégias como 

ponto de partida, as professoras foram levadas a perceber o modo como as 

práticas educativas empreendidas até então, em suas experiências 

profissionais, contemplavam a mídia-educação sob um enfoque limitado. 

Assim, instalou-se um processo de tomada de consciência, culminando com 

uma necessidade prática: a elaboração das estratégias didático-pedagógicas 

de ensino. A formação continuada funcionou como um elemento provocador, 

necessário para a criação das estratégias.    

 Desta feita, a formulação de estratégias didático-pedagógicas visam a 

implementar novas formas de atuação, primando pelo desenvolvimento dos 

alunos através de propostas criativas. Tais estratégias asseguram a obtenção 

dos objetivos estabelecidos pela escola, considerando um plano de atuação 

devidamente arquitetado, prevendo o emprego de recursos, sejam eles orais 

e/ou materiais52.  

Na formação das estratégias recorre-se a uma série de etapas 

seqüenciais, racionais e analíticas, até se chegar à proposição de uma ação 

concreta. No caso específico dessa pesquisa, experimentou-se com as 

professoras estratégias organizadas para o trabalho com a mídia televisiva na 

educação, procurando oferecer situações de leitura, escrita, diálogo e trocas 

entre os envolvidos (professoras e pesquisadores). Durante o curso, as 

docentes também foram convidadas a elaborar estratégias que incorporassem 

a mídia televisiva ao contexto educativo.  

Nesse processo, o professor vai produzindo conhecimento educativo, na 

medida em que idealiza, organiza, implementa e avalia as estratégias 

construídas. O processo envolve o desenvolvimento do raciocínio, da 

criatividade e do pensamento. É, na verdade, exercício completo, no qual o 
                                                            
52 Apesar da afirmação acima levantada, a criação das estratégias por si só não assegura a 
eficácia de projetos educativos, por considerar que outros elementos podem interferir em seu 
processo de implementação, sejam por condições circunstanciais e/ou motivacionais dos 
membros implicados (professores e alunos).  
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professor lança mão de diversos saberes, oriundos da sua experiência com o 

grupo de alunos, assim como das leituras e vivências relacionadas ao seu 

campo profissional. Longe de ser “modelo de ação docente”, as estratégias 

tornam-se experiências planejadas, acompanhadas e alteradas quando 

necessário, transformando-se em possibilidades de ação.  

Estuda-se, a partir de agora, as categorias de análise propostas pela 

pesquisa, buscando mostrar como as estratégias didático-pedagógicas de 

formação foram organizadas, o modo como as professoras receberam o curso 

proposto, assim como as estratégias didático-pedagógicas de ensino criadas 

por essas professoras.  

 

3.3 Estratégias didático-pedagógicas de formação 

 

 Quando construiu-se a proposta do curso, a idéia era tornar os 

encontros um lugar de descobertas, de diálogo, de troca de experiências, 

envolvidos num clima de leveza. Não se queria um espaço de cobranças, no 

qual as professoras fossem pressionadas a cumprir prazos e obrigações 

rígidas. Isso, talvez, até funcionasse como inibidor da participação delas, 

potencializando possíveis evasões.  

Por esta razão, foram propostas algumas estratégias didático-

pedagógicas de formação, concretizadas em atividades direcionadas ao trato 

com a mídia televisiva, permitindo mobilizar as discussões, atuando também no 

sentido de fazer as professoras refletir baseadas em referencial teórico da 

área. Assim, os posicionamentos surgidos durante o curso começaram a 

possuir base de sustentação, evitando os “achismos” que fragilizam as 

propostas de ensino. As atividades realizadas se enquadraram em cinco blocos 

distintos, agrupadas pelo tipo de habilidade requerida, a saber: atividades de 

fundamentação teórica; atividades de reflexão a partir de suporte; atividades de 

criação; atividades de intervenção e atividades de socialização.   
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Atividades de fundamentação teórica 

 

 As atividades de fundamentação teórica formaram a espinha dorsal do 

curso. Elas permitiram a construção da base de sustentação para as 

participantes, iniciando-as nas leituras específicas de mídia-educação. Foram 

contempladas leituras oriundas de diversas fontes, tais como livros, artigos 

científicos, textos de revistas especializadas e relatórios de pesquisa. Uma 

palestra53 também foi inserida nos encontros, acompanhada da leitura de texto 

relacionado. Em meio às atividades mencionadas, identificou-se a existência de 

três momentos distintos dentro desse rol de estratégias: socialização da leitura, 

debate e sistematização.  

A socialização da leitura consiste na divulgação das impressões sobre o 

texto consultado, expondo pontos julgados pertinentes. Permitiu que as 

professoras pudessem compartilhar entendimentos sobre o material em 

análise, mostrando a linha teórica e os posicionamentos dos autores 

consultados. A leitura propriamente dos textos era recomendada com 

antecedência e geralmente não ocorria no local das sessões, exceto no 

primeiro encontro.  

Os debates surgiam durante ou após a socialização da leitura. 

Permitiram a interligação de pontos discutidos durante a socialização com 

outras leituras e vivências, direta ou indiretamente conectadas ao tema em 

foco. Apareceram diversas conjecturas nos posicionamentos das participantes, 

expressas quando as opiniões reiteram, complementam e/ou discordam do 

conteúdo abordado.    

Consultando o diário de campo, encontra-se uma situação pontual, na 

qual o debate sobre o texto “Mídia e infância no panorama contemporâneo” 

(CORDEIRO, COELHO, 2009) alcançou repercussão, caminhando para a 

abordagem de um assunto do universo midiático, embora não vinculado 

diretamente ao tema central dos encontros. O texto remeteu a discussão para o 

                                                            
53 No 3º encontro, contou-se com a palestra da presença da professora Maria das Graças Pinto 
Coelho (DECOM-PPGEd/UFRN), que discorreu sobre o tema “Cidadania cultural e educação”.  
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tema dos jogos eletrônicos e do acesso às lan houses. O assunto rendeu 

movimentado debate, mobilizado por questionamento de uma das professoras 

ao grande grupo. Ela indagou sobre como utilizar em seu proveito o fato de os 

alunos frequentarem assiduamente uma lan house localizada nas proximidades 

da escola. A existência desse estabelecimento despertou o interesse dos 

alunos, cujo discurso encontrava-se impregnado pelas marcas do acesso aos 

jogos eletrônicos. O possível encaminhamento (estratégia) veio do grupo, 

conforme exposto abaixo:    

 

Como estratégia, o grupo sugeriu a realização de uma aula-
passeio para a lan house, preparando com antecedência um 
“roteiro de observação”, a fim de perceber o ambiente (espaço, 
freqüentadores, finalidades). Os alunos poderiam observar e 
jogar com os games à vontade. O professor estabeleceria certo 
período de tempo para essa interação e, depois, retornaria para 
a sala. O professor poderia fazer questionamentos sobre 
detalhes dos jogos eletrônicos, tais como personagens, 
contextos, finalidades dos jogos e a violência, suscitando o 
debate. Como complemento, pode-se recorrer a estudos sobre a 
origem dos vídeo-games, os games fabricados no Brasil, a 
análise mais apurada de um determinado jogo. Também poderia 
questionar os alunos sobre as formas de contato com tais 
games, adentrando em questões sociais de acessibilidade as 
tecnologias. A interação com o grupo pode direcionar outros 
temas de seu interesse (Diário de campo, 3ª sessão, 
12/06/2008).  

 

O relato acima mostra que o debate pode ser produtivo e evidenciar 

relações dos estudantes participantes com outras suas experiências, o que 

enriquece a discussão e amplia o conhecimento de mundo dos alunos. A 

discussão sobre algo tão presente no cotidiano suscita interesse, despertando-

os para encarar mais conscientemente os jogos eletrônicos.    

A sistematização foi a última etapa das atividades de fundamentação 

teórica. Consistiu na recapitulação do assunto abordado, sob a forma de 

registro escrito (quadro-síntese, mapa textual, texto topicalizado). A montagem 

desses novos textos ocorreu de forma coletiva, com a contribuição das 

professoras e do pesquisador. Ao propor tal organização das idéias, percebeu-

se maior entendimento dos textos por parte das participantes. No 3ª encontro, 
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quando da sugestão de feitura coletiva de um mapa textual, a professora 

Pauline54 revelou, após participar dessa atividade de registro, apreciar esse 

modo de finalização do trabalho com textos. Segundo expressou, essa 

atividade “ajudou a organizar as idéias, pois antes alguns pontos não havia 

compreendido muito bem” (Diário de campo, 3º encontro, 12/06/2008).  

No segundo encontro, a fala do pesquisador revelou que a 

sistematização permitiu avaliar a aprendizagem dos professores, percebendo 

os avanços e os progressos dos envolvidos. “O quadro-síntese permitiu 

perceber o que foi apreendido pelo grupo, diante das leituras realizadas em 

casa. O resultado apresentou-se satisfatório, pois conseguiram lançar 

respostas coerentes com o texto analisado” (Diário de campo, 2º encontro, 

29/05/2008). Nesse trecho, foram mostrados benefícios percebidos a partir da 

atividade “quadro-síntese”, que retomou o conteúdo abordado e permitiu a 

esquematização do material consultado.  

 As atividades mencionadas mostraram-se importantes porque 

permitiram a construção paulatina da competência teórica dos professores, 

relacionando-a com a prática. A partir de uma base conceitual, o professor 

pode desenvolver condições favoráveis para produzir suas próprias estratégias 

didático-pedagógicas.  

 

Atividades de reflexão a partir de suporte 

  

Para mobilizar as discussões durante as sessões, além dos textos 

teóricos, recorreu-se a outros materiais de natureza literária: obras de literatura 

infantil, contos e letras de música foram inseridos dentro da proposta, 

mostrando o conteúdo por intermédio de outro formato. Os textos encarados 

como não-literários procuram construir uma retórica objetiva, que documenta a 

                                                            
54 A partir de agora, serão evidenciadas algumas falas significativas das professoras envolvidas 
na pesquisa, a fim de ilustrar as afirmações levantadas. Quando houver referência às 
professoras, serão utilizados nomes fictícios, a fim de preservar a identidade das participantes.   
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realidade de forma direta e autêntica, como no caso das produções utilizadas 

no tópico anterior (atividades de fundamentação teórica). 

Já os escritos enquadrados na modalidade “literários” primam pela 

dimensão estética, plurissignificativa, dinâmica, lúdica, admitem a criação de 

novas relações de sentido com o mundo. Por isso, permitem refletir sobre a 

realidade, recriando-a num plano imaginário e ficcional, dando maior liberdade 

na condução de suas tramas. Considerando tais características, investiu-se na 

inserção de textos com esse teor, cuja leveza das palavras favoreceu o 

tratamento de temáticas importantes para os estudos previstos pelo curso, de 

forma lúdica e prazerosa.    

Os textos utilizados foram os seguintes: “A infância e sua singularidade”, 

de Carlos Drummond de Andrade; “Pescadores de vida”, de Eduardo Galeano; 

“No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos”, de Ruth Rocha; “Santa 

Clara padroeira da televisão”, de Caetano Veloso; “Televisão”, de Arnaldo 

Antunes, Marcelo Fromer e Toni Belloto.  

O texto de Drummond foi inserido com a intenção de proporcionar uma 

discussão sobre a infância e as características dessa etapa. Trata-se de um 

pequeno conto, discorrendo sobre as peculiaridades da infância, a 

singularidade desse momento da existência humana, requerendo sensibilidade 

do leitor para compreender a imaginação como elemento essencial do 

pensamento. Após a leitura do conto, lançou-se os seguintes questionamentos: 

que sentimentos relativos à infância permeiam as relações com os alunos? 

Como enxergamos a infância? Será que damos importância ao que as crianças 

pensam ou dizem?  

Nesse debate, o grupo reconheceu que, na prática, o professor adota 

um conceito reducionista de infância55. Encara a criança como ser imaturo que 

                                                            
55 Na verdade, há uma diferenciação entre os conceitos de “infância” e de “criança”, embora 
sejam denominações que se complementem. Segundo aponta Kramer, a infância é entendida 
como categoria social e como categoria da história humana (KRAMER, 2006). Relaciona-se a 
uma noção historicamente construída, variando conforme o momento vivido e o grupo social 
que a conceitua. Evoca um período da vida humana, cujo significado sofre modificações. Por 
isso, considera-se a existência de diversas “infâncias” que circundaram a história e que ainda 
hoje apresentam composições heterogêneas. Já o vocábulo “criança” designa uma realidade 
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amadurecerá pela intercessão da educação e, nesse sentido, não tem muito a 

contribuir verbalmente. O que corrobora com a etimologia da palavra infância - 

in-fons, ausência de voz, incapacidade de falar, sem linguagem. Nos relatos 

sobre as escolas, também ficou evidenciado o pouco espaço destinado a ouvir 

a opinião dos alunos. Devemos compreender os discentes como capazes de 

intervir nas mudanças do mundo, contendo nessa atitude princípios éticos e 

estéticos. Kramer (2006) aponta que a criança é produtora de cultura. Ela 

subverte a aparente ordem natural das coisas, dando um sentido próprio aos 

objetos e situações. A participação infantil, considerando seu protagonismo, 

constitui uma questão social e política. É preciso dar voz as crianças, é preciso 

ouvir as crianças, pois são atores sociais (DELGADO, 2010, SOARES, 2006). 

Ou seja, implementar nas instituições educativas atitudes que primem por uma 

“escuta sensível” da criança (BARBIER, 1993), compreendendo que as 

mesmas podem intervir na realidade social.    

Ainda sobre esse assunto, uma das professoras mencionou que a 

escola determina rigidamente os conteúdos a serem trabalhados, impedindo a 

instalação desse espaço de escuta, mencionando também a presença do 

conteúdo midiático no discurso infantil:  

 

Uma das professoras presentes (Cécile) revelou que a escola na qual 
trabalha segue uma grade de conteúdos rígida e inflexível, não 
permitindo o aproveitamento das contribuições das crianças. Mas ela 
mesma reconhece que sente dificuldades de aproveitar os assuntos 
surgidos nas aulas, para fazer as devidas intervenções. Nota que as 
falas das crianças estão impregnadas pelo discurso televisivo e que não 
aproveita para mobilizar debates em sala. Afirma que é mais fácil 
ignorar tal realidade e permanecer do modo como a escola já vem 
trabalhando (Diário de campo, Data: 15/05/08).   

 

Como ficou evidenciado, o texto de Drummond rendeu alguns 

comentários relevantes, favorecendo a ligação dos escritos com o assunto em 

voga, embora o enredo mostrado não tivesse relação direta com a pauta.   

                                                                                                                                                                              
psicobiológica do indivíduo. Também é um conceito variável, estabelecido nas dimensões 
psicológica, social e afetiva. A criança é cidadã, detentora de direitos e produtora de cultura.  
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Outro texto levado às discussões foi “No tempo em que a televisão 

mandava no Carlinhos”. Em linhas gerais, a narrativa conta a história de um 

menino que tinha a televisão como sua principal atividade diária. Como recebe 

constantemente apelidos, porque é uma criança obesa, resolve adotar uma 

dieta para emagrecer recomendada por um comercial da televisão. Carlinhos 

perde peso, mas fica fraco e sem disposição para as atividades diárias. Aciona-

se a ajuda médica, a qual recomenda uma reeducação alimentar não somente 

para Carlinhos, mas para toda a família. A história é finalizada com a seguinte 

frase: “o menino aprende que é bom ver televisão, mas é preciso lembrar: todo 

mundo tem cabeça para pensar” (ROCHA, 2000, p. 24).   

Devido à natureza multifacetada da literatura, importantes temas de 

relevância social foram apresentados pela obra de Rocha: recepção televisiva, 

bullying, obesidade infantil, consumismo. Ao tratar desses pontos, percebeu-se 

a riqueza de aspectos a serem explorados, aproveitando o momento da leitura 

da história com as professoras como oportunidade de refletir sobre os assuntos 

tratados pelo texto.  

Ao estabelecer relações entre o conteúdo da obra e as vivências 

profissionais das professoras, recolheu-se nas discussões um relato ocorrido 

há alguns anos em uma turma do ensino fundamental, na qual as crianças 

brincavam baseadas em um desenho animado visto na TV: 

 

Numa das escolas em que trabalhava, a professora Camile falou que 
um grupo de crianças extraiu a lâmina do apontador para cortar o pulso 
dos colegas para fazerem um “pacto de sangue”, pois haviam visto isso 
em um desenho animado (de origem nipônica), como demonstração de 
amizade (Diário de campo, 2º encontro, Data: 29/05/08). 

 

Naquele momento, a professora repreendeu as crianças envolvidas e 

entrou imediatamente em contato com os pais. O pesquisador procurou 

questionar a atitude da professora, indagando ao grupo da eficácia de tal 

procedimento. De forma coletiva, concluiu-se pela necessidade de discutir com 

os alunos sobre os caminhos da ficção e da realidade (o desenho mostra cenas 

de ficção e nós vivemos outro contexto). Existem outras formas de 
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demonstração de amizade, de “selar” um compromisso com os colegas. O 

desenho mostrou uma forma pouco convencional de demonstração de 

amizade, que pode trazer danos à saúde. Eles poderiam usar o exemplo de 

união entre os amigos fazendo de forma diferente, através de um aperto de 

mão, um abraço, o uso de um mesmo objeto (colar, pulseira, anel). A idéia 

seria de mostrar alternativas para o caso, procurando questionar a atitude das 

personagens no desenho.  

Concluiu-se também sobre a necessidade de atuação conjunta entre 

escola e família, no sentido de analisar o desenho animado. Tornar as 

instituições educativas pólos de recepção e análise do conteúdo televisivo 

mostrou-se como caminho interessante, assim como convidar os pais para 

participar das atividades, no sentido de orientá-los na recepção domiciliar, 

conscientizando-os sobre o papel da família na mediação da aprendizagem e 

na construção do senso crítico sobre as mídias. 

No quinto encontro, utilizou-se um pequeno conto escrito por Eduardo 

Galeano intitulado “Pescadores de ilusão”, retirado da obra “O livro dos 

abraços”. O texto foi utilizado para começar as atividades do dia, introduzindo o 

tema “leitura de imagens”. Resumidamente, o conto descreve a trajetória de 

uma criança que vê o mar pela primeira vez. Na companhia do pai, depois de 

um longo caminho, conseguem chegar ao destino pretendido. A criança fica 

estupefata diante de tamanha beleza e imensidão e, por essa razão, faz ao pai 

o seguinte pedido: “me ajuda a olhar?”.  

Após a leitura desse texto, abriu-se espaço para discussão, da qual 

surgiram comentários circunjacentes aos temas “mediação” e “leitura de 

imagem”. As professoras argumentaram sobre a importância do mediador no 

processo de aprendizagem. No caso do conto, a mediação ocorreu por 

intermédio do pai, mas em contexto educativo é o professor que assume tal 

função. Na perspectiva vygotskiana, a mediação é encarada como um 

processo, no qual um indivíduo com mais experiência auxilia o outro na 

construção do próprio conhecimento, atuando na chamada zona de 

desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1998). É o professor, nesse caso, que 
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auxilia os discentes na leitura de imagens, sem fornecer as respostas de 

imediato, mas procurando instigá-los a fazer suas próprias percepções sobre o 

objeto ou cena em destaque.  

No quesito “leitura de imagem”, as professoras não emitiram 

comentários substanciais, mas o pesquisador tratou de fornecer alguns 

elementos para ativar a discussão. A leitura de imagem constitui-se na 

capacidade de discernimento pela ordem do visual, na qual são produzidos 

entendimentos sobre um dado artefato. Tais entendimentos são emitidos a 

partir das experiências de cada leitor relacionadas aos elementos mostrados 

pela imagem. Recupera-se conhecimentos sobre o objeto, a fim de emitir um 

parecer.  

No campo visual, Pillar faz uma diferenciação entre “olhar” e “ver”, 

considerando que somente quando o sujeito passa do primeiro para o segundo, 

é que de fato ocorre um ato de leitura e reflexão (PILLAR, 2009). Ou seja, o ver 

implica em percepção aguçada do objeto em suas relações com o sistema 

simbólico compartilhado por um grupo social. A escola torna-se local propício 

para exercitar o ver, habitando os discentes para a implementação de 

visualizações mais complexas das imagens.  

Conforme aponta Kellner, a leitura de imagem ou dos demais artefatos 

midiáticos envolve o desenvolvimento de habilidades de desconstrução e de 

compreensão do funcionamento dos textos culturais, como significam e 

produzem significados, como influenciam e moldam seus leitores. É aprender a 

apreciar, a decodificar e a interpretar as imagens apresentadas, analisando a 

constituição e o conteúdo em situações concretas (KELLNER, 2003). As 

instituições educativas, portanto, tem papel decisivo na construção dessas 

competências, consideradas essenciais na sociedade contemporânea.  

No caso dos audiovisuais, existe conjugação entre duas linguagens 

(imagem e som), o que permite outras formas de expressão. Ao se considerar 

as especificidades dessa linguagem, é preciso perceber que a combinação 

desses elementos forma um todo compreensivo. Para perceber o movimento 

engendrado pelos audiovisuais, é preciso entender a combinação de som e 
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imagem, como elemento importante para apreender os significados da 

produção. “Pode-se dizer que o som se afirma em suas especificidades e que a 

linguagem audiovisual, uma vez criada, só pode ser compreendida como um 

todo integrado, um universo de imagens e sons em profunda interação” 

(COUTINHO, 1998, p. 14).   

Outro material de destaque diz respeito a inserção de duas produções 

musicais, cuja temática versa sobre televisão – Santa Clara padroeira da 

televisão (1991) e Televisão (1985). A primeira, escrita por Caetano Veloso, faz 

alusão a diversos aspectos deste tipo de mídia. A leitura crítica, os dois lados 

da TV (com ênfase no positivo), a importância da mediação, fazem parte dos 

assuntos abordados pela composição em destaque.  

Em concordância com o exposto acima, comentando sobre a canção de 

Veloso, Fantin (2005) considera que o compositor propõe que se veja na 

televisão o seu lado poético, invertendo a visão consagrada dos críticos sobre 

a possível passividade dos espectadores, dando margem para se reconhecer o 

processo de recepção como algo mais complexo e dinâmico. Outro ponto 

levantado na canção diz respeito ao trecho “ensina-me a te ver”, revelando a 

necessidade de um “guia” no aprendizado e na decodificação das mensagens 

emitidas pelos idealizadores dos produtos midiáticos, auxiliando nas possíveis 

interpretações dos textos imagéticos. Há, portanto, a solicitação de um 

mediador para a compreensão dos sentidos sugeridos pela TV.  

A segunda música, de autoria do grupo Titãs, mostra o tema de forma 

direta, tendo como foco principal a influência da televisão sobre os indivíduos, 

desdobrando-se em outros pontos, como a estagnação do pensamento, a 

reprodução das imagens televisivas, a leitura crítica da mídia. Há ênfase no 

lado negativo da TV. Portanto, a letra da música abre margem para a 

discussão de diversos aspectos referentes ao universo da televisão.  

O telespectador, no discurso difundido pela música “Televisão”, é 

encarado como “presa”, tornando-se refém dos enunciados televisivos. A frase 

“Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais” evidencia uma 

padronização do pensamento, podendo significar uma perda progressiva do 
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senso crítico. Mas o refrão da música denuncia o lado questionável da TV: “Oh 

Cride! Fala pra mãe, que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus 

sem cura (...)” – demonstra a necessidade de termos cautela com as 

informações provenientes da TV, questionando-se sobre os seus discursos. 

Deve-se fazer indagações sobre as imagens visualizadas, comparando-as com 

outras fontes.  A canção cita o livro, como opção para averiguar a veracidade 

das informações. A música tenta alertar sobre a possível manipulação presente 

nos programas veiculados pela TV.  

A inclusão das duas canções demonstra que houve intenção de 

apresentar o conteúdo previsto pelo programa do curso, sob outro formato, 

além de mostrar a existência de produções musicais enfocando o tema 

“televisão”. Ademais, procurou-se perceber como tais produções se posicionam 

frente ao acesso a este meio de comunicação. Por intermédio da leitura das 

canções foi possível perceber alguns aspectos temáticos importantes, vistos de 

forma musicada. É importante saber o que artistas e grupos sociais pensam da 

televisão. A música evidencia como tais personalidades se relacionam com 

essa mídia, num dado recorte de espaço e tempo.    

A atividade com estes materiais consistiu na audição das músicas, num 

primeiro momento, acompanhadas de suas respectivas letras por escrito. Em 

seguida, iniciou-se levantamento inicial das impressões causadas, se as 

professoras já conheciam as composições, quais os sentimentos despertados, 

quais as relações com discussões anteriores. Depois, sugeriu-se a montagem 

de um quadro expondo as semelhanças e as diferenças, no que tange ao modo 

como o tema “televisão” foi apresentado nas duas produções, sendo possível 

tratar dos pontos de convergência e de divergência apresentados pelas 

músicas. Para finalizar, uma questão para reflexão foi posta, incitando as 

professoras a produzir comentário sucinto por escrito, de como sistematizar 

uma proposta de ensino pautada no uso pedagógico das duas músicas, com 

crianças da educação básica. Segue abaixo o enunciado da questão proposta:  

 

As músicas selecionadas têm como tema central a “televisão” e 
seus possíveis reflexos na sociedade ou no comportamento da 
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população. É possível construir um trabalho em sala de aula, 
utilizando essas produções? Que contribuição esses materiais 
podem trazer? Faça um breve comentário, dando algumas 
sugestões de trabalho. (Diário de campo, 3º encontro, Data: 
12/06/2008).  

 

 Essa tarefa gerou a produção de estratégias didático-pedagógicas de 

ensino, utilizando as letras como elemento de discussão: escolher trechos mais 

elucidativos para análise, eleger as “palavras-chave” das músicas e procurar 

extrair seus significados (literal e figurado), utilizar as “palavras-chave” para 

desenvolver estudos de alfabetização, investigar sobre a biografia dos 

compositores.  

Houve boa receptividade das professoras quanto à atividade. Além de 

trazer musicalidade para o encontro, o trabalho com as letras de música 

permitiu a reflexão sobre a construção de estratégias, fundamental para etapa 

posterior do curso (momento de elaboração das estratégias didático-

pedagógicas de ensino, por ocasião dos projetos pedagógicos).    

 

Atividades de criação 

 

Outra forma de intervenção junto ao grupo foi a proposição das 

atividades de criação. Estas atividades tiveram como principal intuito incentivar 

as professoras a organizarem suas idéias a partir do direcionamento dado pelo 

pesquisador e, assim, construir um “produto”. Constituiu-se na oportunidade 

para exercitar de forma prática as discussões realizadas, habilitando as 

participantes para a realização de atividade posterior (projetos pedagógicos).   

 Assim, algumas atividades importantes foram realizadas, tais como a 

resolução de situações-problema, escritura das “memórias televisivas” e a 

elaboração dos projetos pedagógicos.   

A atividade denominada de “situações-problema: a mídia televisiva no 

cotidiano escolar” procurou colocar as professoras diante de situações 
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desafiadoras, exigindo respostas que procurassem atender a incidência da 

mídia televisiva no dia-a-dia das escolas. Tratou-se de apresentar “situações 

fictícias, a fim de suscitar discussão e gerar a produção de possíveis 

estratégias diante de ocorrências que possam aparecer (...)” (Diário de campo, 

5º encontro, Data: 24/07/2008).  

O grupo foi dividido em duplas, as quais tiveram tempo determinado 

para a leitura e interpretação do enunciado, para a criação das estratégias e 

para a posterior socialização dos resultados. Dentro de suas experiências, as 

duplas puderam elencar possíveis direcionamentos pedagógicos diante das 

situações apresentadas. Os temas postos para a construção das estratégias 

foram os seguintes: cultura afro-brasileira na mídia, o cotidiano e a TV, 

violência e mídia televisiva, mídia e consumismo, novela e criança.  

A título de exemplificação, pode-se mencionar a resposta de duas 

professoras dos primeiros anos do ensino fundamental, quanto ao item “cultura 

afro-brasileira na mídia”, cujas estratégias primaram pela relação direta entre 

as concepções iniciais dos alunos, as pesquisas realizadas sobre o tema e as 

imagens divulgadas pela mídia televisiva sobre o candomblé. Menciona-se, 

especificamente, uma sugestão na qual as professoras lançaram a proposta de 

inserir os alunos dentro da realidade vivenciada pelos adeptos dessa religião:  

 

Fazer uma visita a um centro espírita (com orientação para o 
candomblé) e/ou convidar à escola um pai de santo para realizar 
entrevista. No primeiro caso, pode-se montar junto com as 
crianças um roteiro para a visitação, buscando mapear os 
espaços existentes, as características desse ambiente e as 
pessoas que participam desse culto. No segundo caso, também 
poderia ser montado um roteiro para entrevistar o pai de santo, 
colocando questões que pudessem desvelar o cotidiano deste. 
Em seguida, procurar relacionar os dados coletados dessas 
duas atividades, procurando relacioná-la com as imagens 
televisivas (Diário de campo, 5º encontro, Data: 24/07/2008).   

   

 No exemplo mencionado acima, percebe-se a preocupação em 

relacionar as imagens mostradas pela mídia televisiva, com algo da realidade, 
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procurando perceber semelhanças e diferenças. Apesar de este culto religioso 

apresentar grande diversidade em termos de organização, alguns elementos 

são padronizados. Nessa atividade de comparação, os alunos têm 

oportunidade de checar in loco tais manifestações, estabelecendo um 

comparativo com as imagens mostradas pela TV, por meio de observações e 

conversas com pessoas filiadas a esses rituais.  

Fazendo uma avaliação dos resultados alcançados com a atividade, 

pode-se dizer que os objetivos propostos foram atingidos: exercitar o 

pensamento estratégico diante de casos dilemáticos em sala de aula, com a 

tomada de posição do professor em termos práticos. Entretanto, em algumas 

propostas, notou-se que alguns direcionamentos acabavam desviando a 

discussão do foco inicial. Quando esses casos apareceram nos momentos de 

socialização das atividades, procurou-se salientar que os apontamentos 

propostos deveriam ser vinculados ao objetivo principal dos estudos, pois se 

corria o risco de haver afastamento da proposta inicial.   

No diário de campo, foi encontrado um trecho tratando da importância da 

criação de estratégias no âmbito da mídia-educação, que mostrava alguns 

questionamentos gerais a serem considerados num trabalho dessa natureza. 

Tais idéias podem ser complementadas, a partir das especificidades do tema 

enfocado, dando margem para elencar novos aspectos para a leitura crítica da 

programação televisiva:   

 

Existe uma infinidade de estratégias a serem empregadas. O 
importante é estabelecer situações pedagógicas nas quais o 
conteúdo televisivo esteja sendo questionado, posto à prova. 
Poderemos fazer perguntas do tipo: Qual (is) a (s) finalidade (s) 
da TV? Qual o nome do programa? Qual o seu horário? Qual o 
público-alvo? Quais os objetivos dessa produção? Como o 
programa trata a diversidade de tipos humanos (se existe 
alguma espécie de preconceito embutido em seus discursos)? 
Que valores humanos são enfatizados (solidariedade, 
honestidade, caridade)? As cenas possuem momentos de 
merchandising, que produtos são comercializados? Que estilo de 
vida é mostrado nas imagens, este condiz com a realidade 
brasileira? Quais os estereótipos utilizados pelo programa? 
(Diário de Campo, 24/07/2008).  
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Outra atividade de grande relevo nos encontros foram as “memórias 

televisivas”. A idéia de redigi-las surgiu durante a execução de um projeto 

pedagógico sobre mídia-educação realizado em 2007, aplicado em uma escola 

pública municipal com alunos do 2º ano do ensino fundamental. Recomendou-

se como atividade para casa entrevistar pais, avós e/ou demais familiares, 

solicitando depoimento sobre os seus primeiros contatos com a TV. Esses 

relatos propiciaram descobertas significativas. Percebeu-se que grande parte 

das famílias daqueles discentes teve acesso a TV somente no início dos anos 

1990. Viu-se depoimentos de avós, por exemplo, que tiveram seu primeiro 

acesso à TV no ambiente de trabalho (na condição de empregadas 

domésticas). A casa dos vizinhos também mostrou-se alternativa para sanar a 

falta de acessibilidade a esta mídia.   

Os relatos rememoravam cenas dos programas preferidos, o momento 

da recepção, as sociabilidades engendradas e os sentimentos demonstrados 

pelos envolvidos. Assim, surgiu a idéia de utilizar essa atividade em outro 

contexto, com nova roupagem. Na ocasião, ampliou-se a proposta de escrita, 

solicitando que as professoras escrevessem as suas memórias televisivas, de 

modo a explicitar a relação construída com esta mídia ao longo da vida. 

Configurou-se, desta feita, em trabalho de maior fôlego e com riqueza de 

detalhes.  

Tendo intenções formativas, o uso das memórias pode servir como 

instrumento de qualificação profissional. No trato com um grupo de 

professores, é possível utilizar as memórias como possibilidade de resgatar 

vivências, dando margem para a instalação de um processo de auto-avaliação, 

que reverte numa ressignificação das ações docentes desenvolvidas no 

passado. Isso é convertido em melhoria no trabalho pedagógico, pois gera 

atenção às ações e posturas presentes e futuras.   

 Ao tratar sobre memória, Bergson considera que o presente não é a 

parte mais intensa de nossas vidas, mesmo estando relacionado à 

sensorialidade e às ações imediatas. O passado pode retornar ao presente de 

forma particular, adquirindo novamente vitalidade quando materializado 
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(BERGSON, 1999). É através da memória que essas lembranças ganham 

corpo e concretude. Nesse sentido, quando se realiza um trabalho com viés 

memorialístico, uma série de acontecimentos significativos emerge, 

possibilitando a revivescência de tais eventos sob o crivo do presente.  

Por tal razão, essas histórias são dinâmicas, sendo construídas e 

reconstruídas sempre que vêem à tona, adquirindo novas cores e nuances 

quando contadas, porque a memória é constantemente atualizada a cada nova 

oportunidade de revelá-la. O próprio Halbwachs considera que o ato de lembrar 

auxilia na reconstituição das experiências, sob uma óptica atual 

(HALBWACHS, 2006). 

Considerando tais aspectos, se propôs a redação das memórias 

televisivas desde o primeiro encontro. Naquela ocasião, explanou-se de modo 

geral acerca da atividade, que se apoiava em duas questões centrais: Como foi 

meu contato com a televisão ao longo da minha história? Como tem sido o meu 

contato com a TV, na condição de professor, no decorrer da minha trajetória 

profissional?  

 Devido às dificuldades apresentadas pelas professoras na execução da 

atividade, resolveu-se elaborar documento mostrando um esquema de escrita, 

tendo por base o roteiro a seguir: Memória pessoal – eu e a TV; Memória 

profissional: eu, o trabalho e a TV. De modo geral, tal documento fornecia 

informações gerais sobre como produzir o texto. Foram recolhidos, ao todo, 11 

relatos.  

Contemplou-se algumas fases da vida (infância, adolescência, adultice), 

procurando explicitar o modo como cada período relacionou-se com a 

televisão, especificando a incorporação dessa mídia no âmbito profissional.  O 

roteiro serviu apenas como sugestão para a redação das memórias. Na 

reconstituição dos relatos, algumas professoras precisaram recorrer aos pais e 

demais familiares, a fim de recordar detalhes obscurecidos pelo tempo. 

É fácil reconhecer a complexidade do ato de narrar sobre cada um, pois 

é preciso se despir de alguns pudores, de certos incômodos, para tornar as 

palavras mais fluidas. Deve-se criar um clima de intimidade, tendo 
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predisposição para tratar de algo tão delicado e precioso: as experiências 

pessoais. Seja através da expressão oral e/ou escrita, expressar as vivências 

possibilita aos ouvintes ou leitores a oportunidade ímpar de trocar saberes, 

aprendizagens e até mesmo energia. Para Souza, escrever sobre si mesmo 

submete o sujeito a uma situação de “auto-escuta”, requerendo sensibilidade 

sobre a sua própria história (SOUZA, 2006).  

Descrever uma história de vida, a trajetória de formação de um 

indivíduo, permite ao narrador56 refletir sobre o seu próprio processo formativo, 

numa tomada de consciência acerca dos espaços ocupados e dos momentos 

significativos ocorridos ao longo de sua existência. Por este motivo, refletir 

sobre os próprios atos pode ser encarado como um momento de formação, de 

auto-análise.  

No que tange a relação entre memória e mídia, Fischer comenta sobre a 

como o presente é construído a partir de narrativas a que temos acesso por 

intermédio da internet e da televisão:  

 

Ora, nosso presente, hoje, é feito fortemente de narrativas a 
que temos acesso por nossas relações com a Internet e a 
televisão; é esse presente, com todas as suas metáforas, 
ícones, modos de simbolizar nossas experiências mais 
diversas, que opera em nós, acionando memórias, construindo 
e reconstruindo um jeito de entender o que seria nossa 
história, pessoal e social. A televisão, já se disse tantas vezes, 
é uma grande contadora de histórias; ela faz-nos 
retrospectivas, a cada final de ano, a cada final de década a 
até de século, como vivemos na entrada de 2000. Ela vai 
indicando que fatos, que imagens, que sentimentos precisam 
ser adicionados aos nossos arquivos individuais e coletivos. 
Um século pode ser-nos contado por imagens e sons em 60 
segundos, em menos de duas horas (FISCHER, 2007, p. 294-
295).  

 

 

                                                            
56 O narrador seria aquele que conta a sua própria história, privilegiando os momentos 
considerados mais importantes, tanto da sua vida pessoal quanto profissional, dependendo da 
sua proposta de trabalho.  
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 A proposta de escrever sobre as lembranças, tanto da vida pessoal 

quanto profissional, permitiu compreender como ocorreu o contato do 

professorado com a TV, percebendo como as situações experienciadas 

influenciaram na construção de concepções sobre a TV e o seu uso no 

cotidiano escolar.   

Quando se propôs a escrita desse trabalho durante as reuniões, não se 

notou, inicialmente, qualquer entusiasmo por parte das professoras. No 

decorrer do tempo estabelecido para a entrega desta tarefa, houve mudanças 

de opinião, percebidos graças aos questionamentos quanto à redação dos 

escritos e, em algumas situações, chegou-se a comentar do prazer em reavivar 

tais lembranças.  

Esta ausência de vontade inicial na elaboração das memórias talvez seja 

explicada pela citação de Placco e Souza: “(...) a oportunidade de rememorar 

nos assusta, traz desequilíbrios, destrói certezas e nos fragiliza para enfrentar 

situações que parecem conquistadas” (PLACCO, SOUZA, 2006, p. 31).  

Remexer em imagens do passado poderia trazer à tona momentos 

desagradáveis, não superados nos instantes em que foram vividos. Por outro 

lado, acredita-se que essas recordações potencializariam novas aprendizagens 

quando aglutinadas com eventos do presente relacionados à prática 

pedagógica. A memória, neste caso, seria empregada como uma aliada na 

aprendizagem dos adultos professores. Tendo como instrumento a memória, o 

adulto recorre ao seu repertório de experiências e, em contato com outros 

relatos compartilhados, empreende um intercâmbio de idéias e discernimentos.   

Fez-se, na verdade, um exercício de “provocação da memória”, 

propondo relembrar as imagens televisivas que, por sua vez, estavam inseridas 

num determinado contexto histórico e social. Evocar a memória dos 

professores permitiu perceber uma série de aspectos, além daqueles fixados 

como prioritários para este trabalho (memórias televisivas). Puderam revelar, 

por exemplo, afinidades e/ou distanciamentos com a carreira de professor. 

Placco e Souza reconhecem a importância de utilizar as memórias com 

intenção formativa, pois:  
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Não fazer referência às histórias de professores é uma lacuna 
imperdoável na formação. Essas histórias contêm pistas 
importantes, em seus embates e oportunidades, do que 
fazermos agora, do que nos motiva ou paralisa, das condições 
com que nos deparamos (PLACCO, SOUZA, 2006, p. 36).   

 

 Partindo-se para a análise dos relatos, no que tange ao eixo “memória 

pessoal: eu e a TV”, percebe-se que houve uma preocupação em descrever 

alguns acontecimentos históricos de amplitude nacional e internacional, 

entremeando-os aos elementos determinantes na história de vida das 

narradoras em cada período vivido (infância, adolescência, adultice). 

Apontaram para uma relação prazerosa com o aparelho de TV, percebendo-o a 

partir dos atributos “entretenimento” e “informação”. A infância é mostrada 

como um momento mágico, de descobertas, de brincadeiras. A TV aparece 

compondo este cenário lúdico, suscitando o imaginário, relacionando-se com 

as vivências cotidianas. Alguns relatos fazem referência à infância vivida na 

zona rural, num período em que este espaço diferia consideravelmente do 

contexto urbano. A escola aparece como ambiente de socialização e de acesso 

ao conhecimento sistematizado. Em muitos textos narra-se a identificação do 

modelo de ensino em vigor, com viés tradicionalista. Neste recinto, a TV era 

inserida com propósito de distração, sem intenção educativa definida.    

Já no segundo eixo - memória profissional: eu, o trabalho e a TV - os 

relatos caminham para uma descrição inicial das trajetórias profissionais das 

depoentes, destacando motivações, afinidades e desencantos com a profissão 

de professor. As escolhas profissionais, conforme relataram, partiram de 

critérios como “vocação”, baixa concorrência no vestibular, facilidades de 

inserção no mercado de trabalho.  

Grande parte dos relatos declarava o amor pela profissão, mas um deles 

caminhou pela direção oposta, expressando o desencanto e insatisfação com a 

profissão de professor. Na leitura pública das memórias televisivas, a 

professora Hèlene indicou que uma das suas frustrações com a carreira está 

relacionada ao desinteresse dos alunos pelas instituições escolares. 

Considerava que, apesar da insatisfação em ser professora, procurava agir 
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com responsabilidade e cumprir com as suas atribuições. Por fim, acentuou o 

seu contato moderado com a televisão, percebendo os inúmeros malefícios do 

acesso às imagens em movimento.  

A revelação mostrada acima foi recebida de forma estarrecedora pelas 

demais docentes. Muitos professores são insatisfeitos com o seu trabalho, mas 

poucos são capazes de afirmar contundentemente o seu desprazer em 

situações coletivas. É preciso ter coragem, porque geralmente quem resolve se 

expor sobre tal assunto acaba recebendo críticas.  

Segundo estudo realizado por Lapo e Bueno, tratando do desencanto do 

professor com o magistério no Estado de São Paulo, o número de exonerações 

do serviço público é crescente e preocupante, denotando a insatisfação dessa 

classe, provocada principalmente pela baixa remuneração, péssimas condições 

de salário e falta de perspectiva de crescimento profissional, dentre outros 

aspectos (LAPO, BUENO, 2003).    

Em relação ao uso educativo da TV, todos os relatos mostram um 

emprego assistemático, encarado como recurso complementar aos conteúdos 

curriculares. O relato da professora Hèlene revelou a descrença em propostas 

pedagógicas no uso da TV aberta, pois contribuem para a alienação dos 

alunos, sendo necessário manter certa distância dessa mídia.  

Alguns relatos relacionaram a prática adotada no uso da TV com 

modelos visualizados no decorrer da experiência formativa (ensino superior), 

(re) produzindo atitudes semelhantes àquelas empregadas pelos seus 

professores universitários.    

 Ao avaliar a atividade com as memórias televisivas, notou-se que os 

objetivos propostos extrapolaram as expectativas iniciais. Além de contemplar 

os estudos de mídia-educação, o trabalho escrito permitiu aos professores 

refletirem sobre a sua própria trajetória profissional, revendo posturas e 

práticas educativas. Sem contar com a oportunidade de expressão pela escrita, 

constituindo-se em importante exercício de exposição do pensamento pela via 

do texto.   
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 Dando prosseguimento às atividades de criação, chegou-se a 

elaboração dos “projetos pedagógicos57”. O conceito de projetos pedagógicos 

encontra-se vinculado ao de “pesquisar”, encarado como prática ligada à vida. 

Cendales e Mariño consideram que pesquisar é estar no mundo como seres 

pensantes, com interesse em descobrir os fatos da realidade. Portanto, 

pesquisar é estar vivo, ser sujeito (CENDALES, MARIÑO, 2005).  

Recorrendo-se à etimologia da palavra, vê-se que deriva do latim – 

projectus – significando “algo lançado para frente”. Esse entendimento envolve 

a idéia de um desejo ainda não concretizado, com perspectivas de alcance 

mediante um plano prévio de ação. É uma realidade ainda inexistente, 

representada no papel, esquematizando atos e ações futuras.   

 No que tange à origem dos projetos pedagógicos, encontra-se diversos 

autores que fomentaram a idéia de aprender pela prática, tais como Comênius 

(1592-1670 - República Checa), Freinet (1896-1966 – França), Dewey (1859-

1952 - EUA), Freire (1921-1997 - Brasil). Tais autores estabeleceram as bases 

de um sistema de ensino centrado no aluno, valorizando a construção coletiva 

do conhecimento. Passou-se, pois, a identificar as características do grupo, 

apontando suas necessidades. Investigou-se acerca dos métodos de ensino e 

aprendizagem, compreendendo-se o valor da experiência concreta com objetos 

e situações como a principal via de acesso à construção de saberes.   

Em solo brasileiro, a pedagogia de projetos iniciou sua disseminação 

dentro do movimento da Escola Nova, buscando uma contraposição aos 

princípios e métodos impostos pela escola tradicionalista. Lourenço Filho e 

Anísio Teixeira introduziram a idéia dos projetos pedagógicos na escola, 

                                                            
57 Nesse trabalho, faz-se distinção entre projeto de pesquisa e projeto pedagógico, apesar de 
compartilharem do mesmo radical.  O projeto de pesquisa, realizado para fins acadêmicos na 
universidade e centros de pesquisa, apresenta diferenças se comparado àquele destinado ao 
trabalho nas escolas. No primeiro, o tempo é fator predominante, pois a investigação adquire 
caráter abrangente, requerendo tempo maior para a sua preparação e implementação. Há 
aprofundamento das questões teóricas, solicitando fôlego e comprometimento. O segundo tem 
caráter localizado, buscando atender às curiosidades mais imediatas. O projeto de pesquisa 
pode envolver uma equipe de pesquisadores, ou apenas um pesquisador (no caso de 
investigações da pós-graduação). O projeto pedagógico possui tempo de duração menor, 
estando condicionada ao interesse dos alunos. Por isso, embora tenham finalidades 
semelhantes, partindo-se da curiosidade em descobrir/desvendar algo, os dois tipos de 
projetos atendem a objetivos diferentes. 
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inspirados especialmente nos estudos do filósofo americano John Dewey, 

juntamente com seu seguidor William Kilpatrick, considerados os principais 

representantes desse método.  

Freire, com a sua “pedagogia do oprimido”, lança indícios sobre o 

trabalho com projetos a partir dos chamados “temas geradores”. Ele percebia 

no diálogo a fonte inesgotável de aprendizagem, de trocas, conduzindo ao 

entendimento da educação como prática da liberdade. Sobre o que dialogar? 

Baseando-se nessa pergunta é que os conteúdos programáticos surgem, numa 

espécie de devolução às conversas iniciais com os educandos: 

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o 
conteúdo programático da educação não é uma doação ou 
uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado no 
educandos -, mas a devolução organizada, sistematizada e 
acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 
entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 2005, p. 96).  

 

Katz citado por Helm e Beneke conceituam projeto pedagógico como 

sendo uma investigação em profundidade de assunto de relevância para o 

grupo. A investigação é realizada pelos alunos com a mediação do professor, 

procurando encontrar respostas para as questões inicialmente lançadas (KATZ 

apud HELM, BENEKE, 2005, p. 22). .  

Hernandez pontua a relevância dos projetos pedagógicos, considerando-

os como ação conjunta que ajuda os discentes a compreenderem seu próprio 

percurso de aprendizagem, tornando-se sujeitos ativos e autônomos. Diante 

das facetas presentes nessa proposta de intervenção educativa, Hernandez 

considera os projetos como planejamento de ensino e aprendizagem, 

importando-se com aquisição de estratégias cognitivas e o papel do estudante 

como responsável pela sua própria aprendizagem. Investiga-se um tema 

partindo do enfoque relacional vinculado à idéias-chave e metodologias 

oriundas de diferentes disciplinas. Trata-se de um planejamento motivador para 

o aluno, na medida em que ele se sente envolvido no processo (HERNANDEZ, 

1998).  
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Diante de tais entendimentos, propôs-se no 1º encontro uma preparação 

para a elaboração dos projetos pedagógicos, a partir de discussões iniciais 

embasadas em referencial específico (BARBOSA, HORN, 2008). O texto 

fornecido (3º capítulo) mostrou alguns encaminhamentos de como construir um 

projeto pedagógico, apontando maneiras de eleger um tema de pesquisa, 

como selecionar os materiais necessários para a organização das informações, 

indo até o modo de organização dos registros da pesquisa. Depois dessa 

explanação inicial, as professoras foram orientadas a ficarem atentas em sala 

de aula quanto à escolha do tema do projeto, a partir de uma sondagem acerca 

das preferências televisivas dos alunos.   

Na escolha dos temas a serem pesquisados junto ao alunado, 

considera-se as aspirações e as necessidades destes. Cabe ao professor 

auxiliar nesse processo decisório, pinçando assuntos de relevância social. No 

caso específico dos projetos encomendados às professoras, o tema deveria 

partir de conversas com os alunos, sondando-os acerca das suas preferências 

televisivas. Barbosa e Horn refletem sobre essa questão, explicitando 

habilidades desenvolvidas quando se adota os projetos pedagógicos como 

opção metodológica no interior da escola.   

 

Nos projetos pedagógicos, pretende-se fazer as crianças 
pensarem em temas importantes do seu ambiente, refletirem 
sobre a atualidade e considerarem a vida fora da escola. Eles 
são elaborados e executados para as crianças aprenderem a 
estudar, a argumentar, a pesquisar, a procurar informações, a 
exercer a crítica, a duvidar, a argumentar, a opinar, a pensar, a 
gerir as aprendizagens, a refletir coletivamente e, o mais 
importante, são elaborados e executados com crianças e não 
para as crianças (BARBOSA, HORN, 2008, p. 34).   

 

Os encontros subseqüentes ajudaram a amadurecer algumas idéias do 

que seria de fato realizado. No 4º encontro o assunto foi retomado, pedindo 

que as professoras falassem sobre os temas de estudo escolhidos pela turma. 

As professoras listaram os temas possíveis – meio ambiente, jogos olímpicos, 
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folclore, lei seca, violência contra a criança, a morte de Isabela Nardone58. Em 

sua maioria, notou-se que os temas foram sugeridos pelas professoras, ao 

contrário do que havia sido recomendado. Pediu-se que repensassem esse 

critério de escolha dos temas (encarado como único), pois os discentes 

também precisam ter poder de voz e participar dessas tomadas de decisão. 

Esse critério poderia contribuir para um maior envolvimento dos estudantes.   

As professoras revelaram que não tinham feito a sondagem, mas que 

fariam a partir de então. Ficou acertado de trazerem novas sugestões no 

encontro seguinte, sendo recomendada uma conversa com os alunos, a fim de 

definirem em conjunto o tema de estudo.  

No 5º encontro as docentes vieram com os temas definidos. Algumas 

trouxeram o esboço dos projetos e destinou-se parte do encontro às 

orientações. As professoras que trabalhavam em uma mesma escola 

combinaram de elaborar o projeto em conjunto, aglutinando os trabalhos 

realizados em cada sala, embora as turmas tivessem temas diferentes59. 

Assim, a estrutura do projeto seria a mesma, mas a intervenção ocorreria de 

modo diferente, devido às temáticas e às especificidades de cada sala. As 

coordenadoras pedagógicas participantes ficaram de ajudar na composição e 

na execução dos projetos, dando suporte as professoras. Então, grande parte 

dos projetos foi organizado em grupo. Houve, apenas, dois projetos individuais.   

A semana seguinte foi destinada a execução dos projetos. Acertamos 

que seria necessário uma revisão das propostas antes da implementação. Por 

esta razão, solicitou-se que enviassem por e-mail os projetos, para que, após a 

leitura do pesquisador, fossem reenviados com correções e sugestões, caso 

fosse necessário. Assim, praticamente todos os projetos foram enviados, à 

                                                            
58 Trata-se de caso policial envolvendo a criança Isabela Nardone, em que pai e madrasta são 
acusados do assassinato. Devido a grande repercussão nacional, os jornais televisionados 
deram ênfase ao acontecimento, acompanhando todos os passos da investigação, o que 
chamou a atenção de inúmeros telespectadores.   
59 O fato de fazerem essa parceria na elaboração dos projetos não implicou no 
desenvolvimento de uma mesma temática, até porque o tema diferiu entre as turmas. O que 
ficou de semelhante foi a organização dos projetos, como uma espécie de coletânea de 
trabalhos. Na introdução, falou-se de todos os trabalhos e, a cada “capítulo” do texto, tratou-se 
dos projetos específicos. A conclusão também foi organizada em conjunto, dando um 
panorama geral dos benefícios percebidos pela experiência.    
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exceção de um deles, pela ausência de contato prévio da professora com o 

pesquisador.  De modo geral, os projetos apresentaram organização e 

coerência, compatível com as orientações fornecidas. Apenas três deles 

precisaram de maiores ajustes, especialmente na construção das estratégias 

didático-pedagógicas.  

Uma das dificuldades recorrentes apresentadas pelos projetos, diz 

respeito ao fato de desviarem o foco – mídia televisiva – para atenderem a 

outros objetivos. Durante as correções, esclareceu-se que esse desvio de rota 

acaba comprometendo o estudo de temas específicos, apesar de conhecidos a 

possibilidade e os benefícios dessa interligação. Pode-se estudar uma notícia 

de repercussão naquele momento e, concomitantemente, dependendo do 

assunto enfocado, tratar de outras questões importantes para aquele nível de 

ensino. Mas, não se deve perder de vista o principal objetivo do estudo: a 

leitura crítica da informação seja ela expressa de forma escrita ou imagética.  

 

Atividade de intervenção 

 

Outro momento de grande importância no curso foi a aplicação da 

atividade de intervenção. Na verdade, possui relação direta com uma das 

atividades de criação desenvolvidas – elaboração dos projetos pedagógicos. 

Trata-se da aplicação dos projetos pedagógicos, convertidos em estratégias a 

serem desenvolvidas em solo educativo, com objetivos e encaminhamentos 

claramente definidos.  

Os projetos, conforme salientado, foram criados pelas professoras e 

orientados pelo pesquisador durante os encontros. Desde o princípio, as 

professoras foram informadas de que criariam e executariam um projeto 

pedagógico envolvendo a mídia televisiva com os alunos. Essas propostas 

seriam baseadas nas discussões implementadas em grupo, assim como na 

análise cuidadosa realizada por cada professora sobre a sua turma, a fim de 

perceber as inclinações dos discentes em relação à programação televisiva 
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acompanhada por estes.  Delimitou-se o período de 28/07/2008 a 01/08/2008 

para a execução das propostas, embora as professoras tivessem a liberdade 

para estender as atividades.  

Nesta atividade de intervenção, a participação do observador 

(pesquisador) fez-se necessária, no sentido de acompanhar a sistematização 

das estratégias criadas, além de servir como elemento motivador para as 

professoras. Assim, foram realizadas algumas visitas as instituições das 

professoras participantes. Houve a oportunidade de conhecer o universo de 

trabalho das docentes: condições de trabalho, os alunos envolvidos e a 

performance das mesmas na condução das estratégias. Conforme aponta 

Vianna, ao observar, não basta simplesmente olhar. Deve, certamente, saber 

ver, identificar e descrever diversos tipos de interações e processos humanos 

(VIANNA, 2003, p. 12). Numa observação, intenta-se lançar um olhar sensível 

ao contexto observado, com consciência das limitações apresentadas por este 

recorte da realidade.  

Três instituições de ensino foram visitadas, equivalendo à observação da 

prática pedagógica de oito professoras. Objetivou-se perceber o modo como as 

docentes concretizaram as estratégias de ensino criadas, assim como a 

recepção dos discentes ao trabalho proposto. Pode-se avaliar, de modo geral, 

que as estratégias propostas conseguiram surtir os resultados esperados, 

tendo boa receptividade perante os alunos.  

Durante as observações de algumas salas, notou-se “desvios de rota60”, 

com a intenção de tratar sobre outras áreas do conhecimento o que, em alguns 

casos, fugia do sentido inicial do projeto: discussão de tema vinculado à TV, 

com intenção de fazer a leitura crítica.  

Mesmo tendo percebido alguns equívocos, o princípio da leitura crítica 

da mídia televisiva conseguiu ser mantido, sendo contemplado em todos os 

projetos observados.  Em momento posterior (apresentação dos projetos para 

                                                            
60 Entende-se como “desvios de rota” a preocupação em contemplar algumas áreas do 
conhecimento, de modo a perder o foco da discussão. Realizado de forma segura, a 
interdisciplinaridade mostra-se como positiva, na medida em que insere o tema central dentro 
de outros campos discursivos.  
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o grupo), retomamos essa questão, salientando-se a necessidade de manter o 

foco do projeto, com vistas a manter o objetivo central da proposta.  

Quando indagadas em conjunto sobre esse assunto, algumas 

professoras salientaram que consideravam relevante tratar da mídia, mas 

também sobre outros temas previstos para o ano letivo. A resposta a essa fala 

foi fornecida, no sentido de fazê-las perceber que o tema da mídia pode ser 

tratado de inúmeras formas, em diversas áreas do conhecimento inclusive. Mas 

na se pode perder de vista que ao tratar da mídia televisiva, ou outras mídias, é 

importante não secundarizá-las, em detrimento de outros objetivos.  A 

discussão de um tema em destaque na mídia pode se converte em debate 

profícuo em sala e, posteriormente, transformar-se numa produção de texto 

(língua portuguesa), na produção de peça artística (artes), na criação de 

problemas matemáticos (matemática), citando apenas alguns exemplos.  

A integração de outras áreas é inevitável e fundamental para o 

andamento e a fundamentação do projeto, mas é preciso ter cautela e 

percepção para que outros assuntos não tomem grande proporção, ofuscando 

a intenção primeira do projeto.   

A atividade de intervenção teve como principal finalidade fazer uma 

aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, com vistas a 

perceber a viabilidade dos estudos realizados. Ao final das intervenções, as 

professoras reconheceram a eficácia dos projetos pedagógicos, como 

alternativa para o ensino. Mas também perceberam que precisam estudar mais 

sobre projetos pedagógicos, fundamentar-se nessa proposta de trabalho, a fim 

de compreendê-la com maior detalhamento.  

 

Atividades de socialização 

 

 As atividades de socialização primavam pela divulgação dos trabalhos 

realizados, servindo como importante momento para trocar experiências e 

produções. Assim, a divulgação das situações-problema, das memórias 
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televisivas e dos projetos pedagógicos serviram para ajudar no processo de 

reflexão do professor.  

Nesse formato de atividade, as participantes podem dialogar sobre os 

trabalhos realizados, fazer inferências que ajudem a melhorar o esforço 

empreendido, instalando-se um ambiente de crescimento coletivo. Críticas e 

elogios podem surgir, cabendo ao mediador (pesquisador, neste caso) 

aproveitar as situações em proveito da aprendizagem do grupo. Das 

discussões geradas, surgiam novas idéias de reformulação dos trabalhos 

apresentados, propiciando o crescimento conjunto na medida em que a ajuda 

mútua dava a perceber ao outro o que precisava ser melhorado. Como diria 

Freire, “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2005, p. 90). Portanto, dialogando pode-

se refletir sobre os próprios atos, com vistas a melhorar as ações futuras.  

Nos momentos de exposição dos trabalhos, a maioria das professoras 

sentia-se à vontade para a socialização. Desde o primeiro encontro, 

procuramos construir um espaço aberto ao diálogo, à reflexão, sem imposições 

ou obrigações rígidas. Num ambiente marcado pela opressão, a aprendizagem 

torna-se comprometida. Sentindo-se à vontade para participar, as professoras 

poderiam produzir com maior qualidade os trabalhos propostos. Acreditou-se 

nessa premissa para a instalação de um ambiente acolhedor e promotor de 

aprendizagens. 

Placco e Souza dão importantes contribuições para que se medite como 

ocorre o processo de construção do conhecimento a partir de um trabalho em 

grupo. Conforme ponderam as autoras, essa aprendizagem acontece por 

intermédio da interação entre adultos, quando experiências são interpretadas, 

habilidades e conhecimentos são adquiridos e ações são desencadeadas, 

ocorrendo em qualquer cenário, seja ele formal ou não-formal. Listam, ainda, 

modos de aprender entre adultos, tais como: confrontando idéias; 

experimentando, acertando e errando; ouvindo experiências; recorrendo à 

memória; estudando teorias; escrevendo; dissecando o novo; exercitando e 
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refletindo sobre a prática; pesquisando; refletindo sobre o nosso próprio modo 

de aprender (PLACCO, SOUZA, 2006, p. 17-18).  

Acreditando no potencial da interação entre professores como elemento 

fomentador da aprendizagem, Placco e Souza propuseram a formação de um 

grupo de estudos, no qual realizaram atividades dos mais variados tipos, tais 

como: leitura, discussão e reflexão mediada pelas artes (poesias, imagens, 

filmes), relatos de experiência, elaboração de sínteses dos encontros e 

algumas produções escritas sobre a aprendizagem de adultos, além da 

instalação de um “ponto de encontro” virtual (PLACCO, SOUZA, 2006, p.13).  

Para a instalação do processo de aprender entraria em cena a vontade, 

como ação consciente de adquirir conhecimentos, tal como preconizado por 

Vygotsky (1989) na expressão “volição”, motivando os sujeitos para as 

descobertas. O fato de demonstrarem interesse pelo curso, de participarem das 

atividades propostas e procurarem interagir com os demais integrantes do 

grupo mostra essa vontade de aprender, com vistas a melhorar a prática 

pedagógica pela aquisição de novos saberes relacionados à área profissional. 

No coletivo atribuiu-se sentido às experiências e leituras realizadas, permitindo 

a circulação de idéias e a construção de novos significados.  

 De modo geral, a criação das estratégias apresentadas representou um 

esforço em responder a seguinte indagação: que atividades de formação 

favorecem a construção de novos conhecimentos no campo da mídia-

educação? A idéia central das atividades propostas circundou o fato de que se 

aprende quando se dialoga, quando se constrói algo, quando há interação 

entre os aprendentes. Reconhece-se a importância das relações interpessoais 

e dos momentos coletivos como relevantes para a aprendizagem do adulto 

professor.  Com base nesses princípios, construiu-se as categorias 

apresentadas ao longo desse capítulo.  

 Acreditamos que instigadas pela participação nessas atividades, as 

professoras fossem motivadas a construir suas próprias estratégias de forma 

independente, criando um repertório de intervenção no âmbito da mídia- 

educação.  
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3.4 Sentimento das professoras  

 

 Quando existe participação em novas experiências, seja no âmbito 

pessoal ou no profissional, é possível aproveitar a oportunidade das mais 

variadas formas. Intimamente, algo se modifica, porque se passa a refletir 

sobre o aprendido,  que será externado em algum momento a curto, médio ou 

longo prazo.   

 Ao propor o curso às professoras, se defendeu a hipótese de que 

modificações ocorreriam a partir da proposta de formação docente voltada para 

a mídia-educação, embora seja reconhecida que tais modificações devam 

ocorrer a médio e longo prazo, distanciadas de um resultado imediatista. Nesse 

percurso, entre o início e o término do curso, algumas reações advindas das 

docentes puderam ser captadas. Seja pela linguagem verbal, gestual ou 

escrita, pode-se perceber a recepção das mesmas em relação às atividades, 

assim como o crescimento propiciado pela aquisição de novos conhecimentos.  

 Uma das primeiras atividades realizadas foi um questionário, que teve o 

intuito de coletar dados referentes à formação das professoras, assim como a 

aparelhar o diagnóstico dos conhecimentos prévios das mesmas sobre mídia 

televisiva e educação. Como continha perguntas abertas, as professoras 

puderam se expressar conforme julgaram conveniente. As respostas deixaram 

transparecer um entendimento limitado sobre o sentido atribuído à mídia 

televisiva, tanto em termos conceituais, quanto em relação a sua utilização em 

solo educativo, prendendo-se à modalidade suporte, corroborando os achados 

da pesquisa realizada por Cordeiro (2006). 

  Em determinados momentos, as respostas do questionário extrapolavam 

a pergunta inicial, expressando expectativas das professoras sobre o curso. Na 

pergunta “como você avalia a sua formação inicial e continuada para o 

emprego da mídia televisiva”, obtive-se acréscimos na resposta do tipo: 
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Tive uma formação precária. O que sei sobre como usar a TV foi 
trocando experiências com outros professores. Espero que o 
curso possa me ajudar nessa carência da minha formação 
(Cécile).  

Sinto uma grande necessidade de saber mais sobre como 
utilizar a TV. Acho que esse curso será uma grande 
oportunidade para melhorar meus conhecimentos e me ensinar a 
como utilizar a TV em sala de aula (Louise).  

Não tenho nenhuma formação em relação ao assunto. Preciso 
adquirir novos conhecimentos, porque sinto que estou defasada 
e preciso acompanhar o que surge de novo na educação. Vim 
para o curso na esperança de aprender mais sobre a televisão e 
educação (Madeleine).  

 

Essas expectativas demonstram a vontade das professoras em 

aprender, adquirir novos conhecimentos dentro de um campo da educação 

relativamente desconhecido por grande parte dos profissionais, cujos saberes 

tornaram-se essenciais na sociedade contemporânea. Pelas falas 

apresentadas, percebe-se que uma parcela significativa das docentes 

compareceu ao curso movida pela necessidade em conhecer mais sobre o 

tema “mídia televisiva e educação”.  

Ao final do primeiro encontro, depois de exposta as intenções do curso e 

realizadas as atividades do dia, a professora Margot afirmou que esperava algo 

mais prático, a fim de aplicar com seus alunos, como uma espécie de receita. 

Essa afirmativa deve-se ao fato de ter sido introduzidas discussões teóricas 

dentro do curso. “Explicou-se que, antes de ir para esse momento importante, 

seria necessário passar por outras etapas” (Diário de Campo, 1º encontro, 

Data: 15/05/2008). As “outras etapas” referem-se à fundamentação teórica, à 

aquisição de conhecimentos específicos, essenciais para a elaboração de 

idéias construtivas e coerentes. Perguntou-se para a professora como seria 

uma prática pedagógica sem a presença de alicerce teórico? De que forma 

podia-se construir uma proposta de intervenção, sem se fazer uma reflexão a 

respeito dela?  

É preciso ler, discutir, refletir primeiramente. Somente depois é que há 

condições de se passar para as etapas subseqüentes, nas quais a ação é 
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preponderante, apoiando-se no referencial teórico e nas experiências 

adquiridas enquanto professores. Na verdade, o “algo mais prático” acaba 

vindo como conseqüência, porque o aporte teórico pode permitir o surgimento 

de idéias para desenvolver estratégias didático-pedagógicas. Muitos docentes 

depositam nos cursos de formação a solução imediata para os problemas da 

educação, geralmente associados à indicação de “fórmulas” práticas de como 

proceder.  

A solicitação de “atividades práticas” são constantes quando se 

conversa com professores. Em outras experiências ministrando cursos e 

oficinas para docentes, a ânsia por “receitas de como fazer” são evidenciadas. 

Na verdade, tem-se a ilusão de que uma dada experiência pode ser 

transportada de uma situação a outra, desconsiderando as características do 

grupo e as condições de trabalho. Nesse transplante, passa-se a realização de 

novo estudo, visando à adequação da experiência, o que ocasiona o acréscimo 

de novas idéias. O professor precisa rever recorrentemente a sua prática e, 

para tanto, deve utilizar-se da sua criatividade para implementar inovações no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Outro episódio que convém explicitar diz respeito a fala da professora 

Hèlene, mostrando a sua desconfiança quanto a legitimidade do curso. Afirmou 

que aceitou participar por curiosidade e pela vontade em estudar. Considerava 

nefasta a influência da TV no comportamento dos alunos. Quando ouviu falar 

do curso, a proposta chamou-lhe a atenção. Frequentando os encontros, 

lançava constantemente indagações, questionando sobre a relevância desses 

estudos para a formação docente. Na terceira sessão, demonstrou claramente 

seu pensamento desaprovador, lançando a seguinte indagação: “Se as 

crianças já passam tanto tempo diante da tela da TV em casa, por que a escola 

tem que trazer à tona novamente essa discussão, já que temos outros 

assuntos a serem abordados?” (Professora Hèlene, Diário de Campo, 

15/05/2008).   

Essa questão mostra a primazia dos conteúdos curriculares, os quais 

são geralmente priorizados. Na verdade, essa é uma visão de currículo 
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limitada, que considera importante somente o que as instituições apontam 

como essencial. E a opinião dos alunos, o que de fato se interessam em 

aprender? O tema “mídia” encontra-se constantemente na pauta dos alunos. 

Essas falas podem desvelar outros conteúdos de ensino, cujas tramas 

precisam ser consideradas pela escola.  

Como resposta procurou-se fazer a professora Hèlene, assim como as 

demais participantes, refletir sobre a necessidade de valorizar e problematizar 

o cotidiano do aluno. É preciso estar atentos ao que dizem os alunos sobre as 

suas vivências fora da escola, procurando trazê-la de modo sistematizado para 

o interior da escola, a fim de tornar a aprendizagem significativa. A TV 

encontra-se presente nesse dia-a-dia, sendo urgente se preparar os discentes 

para a leitura crítica das imagens, a fim de fazerem escolhas mais conscientes 

diante da programação veiculada.  

A professora Hélene argumentou que, em suas tentativas de trazer os 

audiovisuais para a sala, os alunos se dispersavam rapidamente, tornando 

aquele momento conturbado e sem produtividade. Novamente, mostrou-se o 

papel do planejamento e da criação de estratégias, pois poderão assegurar 

uma intervenção de qualidade e proveitosa. Pensar na escolha da produção 

(considerando o que os alunos costumam assistir), como iniciar a exibição 

fazendo questionamentos de pré-exibição (o que esperam sobre o audiovisual 

a partir do titulo e da capa do DVD, as possíveis previsões da trama, quem 

poderão ser as personagens, que atitudes elas tomarão ao longo da trama), 

escolher possíveis trechos do audiovisual para chamar à atenção durante a 

exibição, fazer questionamentos pós-exibição (se gostaram, quais as relações 

entre o vídeo e a vida dos alunos, sugestões de modificação da trama, 

atividades de criação a partir das imagens visualizadas), são alguns exemplos 

que podem tornar esse momento mais atrativo para os discentes, incitando-os 

a realizarem a leitura crítica dos textos imagéticos. É importante, ainda, trazer 

produções que sejam de interesse dos alunos, pois também facilitam o 

entrosamento desses espectadores com as imagens em movimento.  
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Na escrita das memórias televisivas, essa mesma professora (Hélene) 

afirmou que nos últimos anos tem evitado ver televisão, com o objetivo de não 

influenciar as filhas:  

 

Deixei de acompanhar as novelas porque as minhas filhas já 
estão grandes e se eu estou em frente à TV, elas acabam 
querendo ficar também, assim, como não ganhei nada de bom 
assistindo novela, não quero para elas também esse mau uso do 
tempo, prefiro que elas usem as horas vagas para brincar, ler, 
jogar, entre outras coisas legais que poderão fazer (Hèlene, 
Memórias televisivas, 2008).  

 

Essa postura radical de abolir a televisão de sua vida demonstra que, ao 

longo dos anos de exposição à mídia, não conseguiu desenvolver mecanismos 

de leitura crítica. A frase “não ganhei nada de bom assistindo novela” 

demonstra tal assertiva, pois denota que assistir TV traz somente malefícios e 

influências negativas.  Pelo que ficou evidenciado em seu relato, houve uma 

exposição em demasia as imagens televisivas, o que ocasionou o 

distanciamento de outras práticas cotidianas, como brincar e se socializar com 

outras pessoas.  E são essas práticas que procura nos dias atuais recomendar 

as suas filhas. Mas o fato é que a TV e demais mídias estão por toda parte, 

sendo praticamente impossível isolar as filhas e a ela mesma desse mundo 

multitelas.  

Ver TV pode se transformar em prática construtiva, na medida em que 

se procura refletir sobre o seu conteúdo, questionando o que é veiculado, 

comparando as diversas fontes existentes com as imagens televisivas. Essa 

atividade pode transformar-se em importante exercício de reflexão. Mas é 

preciso, também, procurar outras fontes de informação e espaços de 

socialização, a fim de aumentar o repertório de vivências.  

Outro momento de expressão das professoras é sentido através da 

atividade “memórias televisivas”, quando foi destacada a “função terapêutica” 

dos encontros. No 3º encontro, ao finalizar a leitura da sua memória televisiva, 

a professora Pauline expôs que aquele momento exercia uma “função 
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terapêutica”, na medida em que havia uma abertura para tratarem sobre temas 

muitas vezes silenciados pela escola e espaços de formação. Nesse caso, 

referia-se à terapia de grupo, cuja principal função é a cooperação entre os 

participantes, no sentido de observar e refletir sobre os problemas dos 

reunidos.  

As professoras ouviam depoimentos, explanações das colegas, assim 

como também tinham a oportunidade de externar seus posicionamentos, sejam 

aqueles relacionados ao tema central – mídia televisiva e educação – ou 

mesmo outros assuntos ligados ao âmbito profissional (conflitos na escola, 

condições físicas e emocionais de trabalho, baixos salários, jornadas 

exaustivas). Shotter, citado por Guanaes e Japur (2008) considera que quando 

as pessoas envolvem-se em conversas, não estão apenas colocando idéias em 

palavras, nem somente refletindo sobre uma realidade independente. Estão 

implicadas em processos mais amplos, que envolvem a construção de 

sentidos, práticas sociais e/ou formas de vida (SHOTTER apud GUANAES, 

JAPUR, 2008).  

Portanto, é conversando que se faz conjecturas sobre o meio 

circundante, entrando em jogo posicionamentos, que se aglutinam aos pontos 

de vista dos demais participantes da conversa. De fato, a reunião do grupo 

acaba propiciando o desenvolvimento de ações que culminam com o apoio 

mútuo diante da exposição dos problemas profissionais. Nesse sentido, cada 

profissional é responsável pela sua própria mudança.   

Quando externadas, as palavras ganham sentido na relação com o 

outro, a partir do diálogo estabelecido entre os interlocutores. O princípio 

constitutivo da linguagem é o diálogo, conforme aponta Bakhtin (1997). 

Em situações nas quais é preciso falar, responder ou desenvolver 

argumentos diversos, se constroem sentidos e se negocia com o outro. E é 

nesse processo de trocas que os sentidos são ressignificados, com mudanças 

significativas no entendimento dos sujeitos. No caso, as professoras puderam 

compartilhar vivências, abrindo-se para contribuições advindas da relação 
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dialógica.  Foram construídas, assim, impressões sobre o mundo de forma 

conjunta.  

Conforme afirma Placco e Souza, o fato de se verbalizar as emoções 

sentidas permite recobrar o equilíbrio. O contato com o outro, na condição de 

ouvinte, é importante nesse processo. Assim, conversar e expor sentimentos 

são considerados atividades salutares, apontados como essenciais para a 

aprendizagem do professor (PLACCO, SOUZA, 2006).  

Outra ocasião propícia ao posicionamento das professoras foi no último 

tópico dos projetos pedagógicos. As participantes foram orientadas a incluirem 

dentro do texto, como ponto de finalização, uma parte destinada a avaliação do 

trabalho desenvolvido. As professoras Marie e Pauline reconheceram que as 

estretégias construidas e a abordagem da mídia televisiva favoreceram a 

integração dos alunos aos estudos, ocasionando benefícios para o processo de 

ensino e aprendizagem. Cita, como exemplo, o caso de um aluno pouco 

participativo, que se envolveu com o projeto e conseguiu desenvolver as 

habilidades esperadas: 

 

No período de execução do projeto, foi possível observar o 
quanto o trabalho pedagógico envolvendo a mídia televisiva 
pode contribuir para o desenvolvimento de capacidades e 
habilidades dos educandos.  Tenho um aluno que é 
extremamente tímido, e nos momentos das discussões que 
foram realizados, ele participou com desenvoltura e 
espontaneidade, pois acompanhava a novela ‘Mutantes”, 
programação esta escolhida para execução do projeto (Projeto 
Pedagógico, Marie e Pauline, 2008).  

                                                                                                                                              

 A realização das entrevistas61, realizadas doze meses após a conclusão 

do curso, também constituiu-se em momento importante para colher 

impressoes das professoras. A intenção foi de perceber se as ações propostas 
                                                            
61 Devido à inúmeras circunstâncias, foi difícil encontrar com todas em um único espaço, dados 
os diversos compromissos de trabalho e incompatibilidade de horários. Pensou-se em reunir o 
grupo nas dependências do CEMURE, mas foi complicado encontrar um dia favorável para 
todas, inviabilizando esse contato coletivo. Considerando este agravante, conseguiu-se manter 
contato com sete das onze professoras. Os encontros ocorreram de forma individual, conforme 
a disponibilidade das mesmas. As entrevistas foram gravadas em áudio, sendo realizadas em 
locais diversos, geralmente por ocasião de algum evento oferecido pela SME. 
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tiveram continuidade ou ficaram restritas aos momentos de trabalho com o 

grupo. Assim, surgiram novos questionamentos: que contribuições a 

participação no projeto de extensão proporcionou? Houve continuidade das 

idéias apresentadas no curso de extensão e de que forma?  

 De acordo com os depoimentos coletados, a participação no projeto de 

extensão proporcionou contribuições substanciais no âmbito da prática 

pedagógica, permitindo a implementação de propostas inovadoras, tendo como 

base o emprego crítico da mídia. Uma das professoras cita o papel das 

memórias televisivas, considerando-a como atividade enriquecedora para a 

reflexão sobre si mesma:  

 

Escrever as memórias para mim foi voltar ao passado. Até 
mesmo um passado que eu não tinha nem ciência e nem idéia, 
porque eu fui criada única e exclusivamente através da 
televisão. Meus pais trabalhavam fora, então a televisão era 
como se fosse uma companheira do dia a dia. Através das 
memórias televisivas, pude entender de que forma a televisão 
participou da minha vida e até mesmo de algumas escolhas 
(Cecile, março de 2009).  

 

A atividade com as memórias televisivas ultrapassou os objetivos 

delimitados inicialmente, servindo para que cada participante pudesse avaliar 

as suas vivências não somente relacionadas ao tema “televisão”, mas 

englobando outros aspectos de sua existência. Esse fato é claro na fala das 

participantes, quando expõem o potencial da escrita das memórias para 

analisar fatos da vida pessoal e profissional, engendrando uma tomada de 

consciência sobre os acontecimentos pretéritos.  

Ainda tratando sobre as memórias, a professora Michelle reconhece no 

“mergulho dentro de si mesmo” como um momento importante para 

identificarmos nossas limitações, tendo a possibilidade de melhorar em 

diversos aspectos: 

 

(...) quando você não pensa sobre sua prática, você acha que 
ela está muito boa e que você não precisa acrescentar mais 
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nada. Realmente, você começa a refletir: eu poderia melhorar 
em tais aspectos, eu poderia tornar essa aula mais dinâmica, 
então isso permite que essa prática seja modificada e 
melhorada (Michelle, março de 2009)  

 

 Conversando com a professora Camille, percebeu-se que sua 

compreensão do ato de escrever as memórias televisivas agiu como 

oportunidade para refletir sobre sua prática pedagógica. A correria do cotidiano 

e a jornada excessiva, dando expedientes em várias escolas, acabam gerando 

entraves e impedindo o lançamento de um olhar crítico sobre as próprias 

experiências. Esse ritmo frenético acarreta a criação de um ciclo vicioso de 

esquecimentos, ligando-se apenas ao imediato, aos fatos presentes, sem 

digeri-los com a devida calma. A redação das memórias, neste caso, aparece 

como um artifício para a “meditação”, pondo em evidência o passado 

profissional e seus condicionantes. 

Ainda ressaltando os benefícios da participação no projeto de extensão, 

a professora Camille destaca três pontos centrais, os quais referenciamos 

abaixo:  

(...) a primeira diz respeito ao fato de ter voltado a estudar 
textos acadêmicos, uma vez que a rotina da sala de aula não 
nos permite conhecer os novos autores que estão produzindo 
conhecimento na área da Educação; já a segunda contribuição 
destaco a importância de termos refletido sobre a nossa própria 
prática pedagógica, ou seja, os textos lidos durante os 
encontros do projeto de extensão nos foi de grande ajuda a 
pensar a sala de aula como um espaço vivo e dinâmico, 
através do qual podemos repensar nossa prática e ainda 
ressignificar o conhecimento que estamos construindo junto 
com os nossos educandos e por último acrescento que a 
oportunidade de estudarmos sobre como podemos nos 
apropriar das informações veiculadas pela televisão e depois 
trabalhá-las em sala de aula constitui uma significativa 
ferramenta de intervenção social para que possamos formar 
sujeitos críticos e conscientes de sua participação na 
sociedade (Camille, março de 2009). 

 

 O retorno aos “bancos escolares” através da participação no grupo de 

discussão auxiliou na retomada dos estudos, considerados fundamentais para 
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oxigenar as idéias e renovar a prática pedagógica. A intenção inicial foi que a 

inserção no grupo servisse como a gênese para o engajamento em outros 

projetos e demais propostas de formação continuada enfocando a mídia e a 

educação em sua acepção mais abrangente. Por isso, preferiu-se utilizar o 

termo “sensibilização”, acreditando no acesso a essas discussões como 

elemento de estimulação. De fato, o tempo despendido para o trabalho, 

seguindo uma rotina incessante de afazeres profissionais, distancia o 

professorado das leituras, uma vez que o pouco tempo restante destina-se ao 

merecido descanso e ao contato com familiares e amigos.  

Quando não há tempo para estudar, para participar de eventos 

científicos, os professores entram na contramão da produção acadêmica da 

área, perdendo importantes momentos de acesso às recentes produções no 

campo da educação, prejudicando a renovação da prática pedagógica. Sem 

acesso a vida acadêmica, sem produzir conhecimentos, o professor restringe o 

seu fazer profissional, ficando limitado ao interior da escola. É preciso “pular” 

esses muros e mostrar aos pares o que se produz no interior da escola.  Mas o 

próprio sistema de ensino em vigência não favorece esse desenvolvimento 

profissional, pois privilegia a permanência do professor em sala de aula, 

cumprindo rigorosamente as rotinas, os horários e os dias letivos, 

desconsiderando algumas necessidades desses profissionais, como a 

formação continuada e a produção acadêmica, por exemplo.   

Como conseqüência desse formato de trabalho incessante, encontra-se 

um corpo docente que não registra suas descobertas e experiências em sala 

de aula, ocasionando estagnação e perda de grande parte dessas vivências. 

Em muitos casos, o professor encontra soluções criativas para a intervenção 

educativa, inventa estratégias didático-pedagógicas de ensino. No entanto, não 

encontra espaço para a produção de artigos que explicitem suas experiências, 

nem tampouco abertura para divulgação desses achados. Sem produção, nem 

socialização, o professor torna-se alguem que apenas “ministra aulas”, 

desconsiderando outras atividades que poderiam ser desenvolvidas, caso 

fosse incentivado pelas instituições de ensino. A produção e circulação de 

idéias é fator essencial para garantir o aprimoramento do conhecimento 
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científico, colaborando para aperfeiçoar os saberes e competências das 

Ciências da Educação.  

 Comentando o segundo ponto destacado, o processo de reflexão do 

professor deve ser estimulado, permitindo a tomada de consciência acerca das 

suas ações. A formação inicial e continuada deve contemplar esse aspecto, 

permitindo o repensar de atitudes e a superação das dificuldades 

Considerando a sala de aula como espaço “vivo e dinâmico”, percebe-se 

a complexidade do trabalho educativo, pois este ambiente congrega, num 

mesmo contexto, uma infinidade de sujeitos, com pensamentos e posturas 

díspares. A cada instante, diálogos aparentemente desarmônicos ressoam nas 

salas e demais dependências da escola. Em meio ao “caos”, percebem-se as 

falas se entrelaçando, concatenando-se, unindo-se, tecendo uma teia de 

relações, graças à intervenção do professor, tido como mediador desse 

processo. É essa sistemática que permite a dinamicidade e o movimento 

próprio do ato educativo. 

 Ao trabalhar dentro da perspectiva proposta pela leitura crítica da mídia 

contribui-se, conforme sugere a professora Camille em seu terceiro motivo, 

para a construção do senso crítico e consequente participação nas decisões 

cidadãs. Conhecendo com maior profundidade os mecanismos de construção 

da mídia, teremos em mãos um importante instrumento de “intervenção social”, 

pela ampliação do campo de visão. Quando adotada uma postura 

questionadora frente ao conteúdo midiático, se exercita a dúvida e percebe-se 

a intencionalidade presente nas informações. Incitar os estudantes ao exercício 

do senso crítico prepara-os para conviver de forma consciente com a 

informação, buscando transformá-la em conhecimento, a partir do lançamento 

de um olhar reflexivo.  

Conforme foi sugerido durante os encontros, as idéias trabalhadas no 

projeto de extensão deveriam “ganhar asas”, expandindo-se para outros 

espaços. Em entrevista concedida após o término do curso, Marie expõe 

algumas dificuldades encontradas quando tentou socializar os estudos na 

escola. Não encontrou o apoio esperado por parte da coordenadora 



171 

 

pedagógica, que manteve postura distanciada, desconhecedora das 

potencialidades do trabalho envolvendo as mídias:   

 

O trabalho também foi compartilhado com a coordenação 
pedagógica da escola, mas infelizmente a coordenadora é uma 
pessoa conservadora, ela não aceita que se trabalhe com a 
televisão e o DVD. Quando eu ia solicitar a utilização da mídia, 
ela disse algo como se eu quisesse “enrolar” a aula. Disse que 
eu tinha que ter objetivos. Apesar de apresentar os objetivos eu 
não era prestigiada com isso (Marie). 

 

Através dessa fala, percebe-se que a concepção predominante é o uso 

das mídias como forma de distração dos alunos, desvinculando esse emprego 

de intenções educativas. A coordenadora acredita que a TV é usada na escola 

apenas como entretenimento, ou simplesmente como artifício para ocupar o 

tempo da aula. Desconfiou da proposta da professora porque ainda carrega 

consigo essa concepção. Mesmo apresentando algumas dificuldades, a 

professora Marie conseguiu repassar cópia do seu projeto para algumas 

professoras da escola, atitude que surtiu resultados.  

 

O projeto escrito que eu desenvolvi partilhei com as minhas 
colegas. Tirei cópia e entreguei para cada uma delas. Percebi 
que algumas delas ficaram mais atentas para isso e começaram 
também a trabalhar com a mídia (Marie).     

 

Outras dificuldades também foram apresentadas pela professora 

Camille, cujo trabalho não teve boa aceitação pelos membros da equipe 

pedagógica, conforme sugere a citação abaixo: 

 

Acredito que a escola pública ainda precisa divulgar mais os 
trabalhos que são realizados internamente. Não há um espaço 
de socialização. Tive a preocupação de entregar uma cópia do 
projeto na escola, porém não percebi que existia uma 
preocupação em dizer que o projeto havia sido realizado por 
parte até mesmo da coordenação pedagógica. Elas apenas 
arquivaram o projeto e morreu aí. Não houve nenhuma 
discussão em torno do que eu desenvolvi e até mesmo durante 
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o planejamento eu levei alguns apontamentos por escrito para 
a supervisão, mas não houve por parte da equipe pedagógica 
qualquer interesse em conhecer mais, de reconhecer a 
importância daquela atividade que estava sendo programada 
na escola (Camille). 

 

Dentro dos depoimentos coletados, foi notória a dificuldade encontrada 

em socializar o trabalho com os demais professores, seja pelo desinteresse 

demonstrado ou pelo pouco envolvimento do coordenador pedagógico nessa 

divulgação. Em muitos casos, a proposta acaba sendo levada adiante apenas 

pelo professor participante. Pode-se estabelecer hipóteses quanto a essa 

resistência: a competitividade entre os docentes, cuja iniciativa pode ser 

interpretada como uma atitude de autopromoção na escola; a resistência ao 

novo e a necessidade de permanecer com práticas consideradas “seguras” 

porque são conhecidas e consolidadas no meio educacional; o fato de requerer 

um planejamento mais sistemático, de certo modo mais trabalhoso para o 

professor; o desestímulo por parte de alguns professores, pelas condições 

precárias de trabalho, os baixos salários, dentre outros aspectos. A escola 

precisa despir-se, mostrando-se aberta às inovações. Deve-se considerar que 

também aprendemos quando ouvimos os colegas relatando suas experiências, 

o que requer maturidade, predisposição para aprender e consciência de que 

somos seres inacabados.  

Cada professor possui um repertório próprio de experiências. A escola 

ainda não atentou para aproveitar o potencial oculto em cada docente. Muitas 

vezes, convive-se por vários anos com colegas de trabalho, mas não há 

diálogo sobre o que desenvolvem. Não se ouve as experiências do outro, os 

projetos desenvolvidos em sala. Não há um espaço para a troca de 

experiências. Seja pela correria do dia-a-dia, pelo cansaço ou por outros fatos 

que impedem a sociabilidade na escola, alguns professores não possuem o 

hábito de intercambiar suas descobertas e inovações educacionais. A equipe 

gestora precisa mobilizá-los e inserir no calendário escolar momentos propícios 

a permuta de idéias.  
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Já na escola da professora Louise ocorreu situações diferentes, dada a 

existência de outro sistema de organização. A instituição possui um calendário 

contemplando encontros periódicos destinados ao trabalho pedagógico e, 

nesta ocasião, são socializados também os trabalhos desenvolvidos, 

mostrando os resultados de projetos e demais atividades realizadas. Ao expor 

sua experiência com a participação no curso, outros professores se sentiram 

motivados a desenvolver um trabalho de leitura critica da mídia, buscando 

ajuda na professora participante para fornecer os materiais utilizados no curso. 

Além disso, a professora Louise enfatizou outra iniciativa bastante 

relevante no trabalho com a leitura crítica da mídia: o envolvimento da família. 

Através da realização de reuniões com os pais e/ou responsáveis, foi possível 

inserir dentro das pautas o conteúdo da televisão. Com a implementação de 

oficinas pedagógicas, contemplando momentos destinados a leitura dos jornais 

televisivos, a professora conseguiu motivar os pais e/ou responsáveis a ficarem 

atentos ao momento da recepção televisiva, introduzindo questionamentos 

sobre as imagens visualizadas. Quando a escola promove atividades de 

envolvimento e participação da família, contribui sobremaneira para ajudar 

todos os envolvidos. Sem a presença da família, a escola acaba se isolando, 

fazendo um trabalho que tende a não fluir, considerando que não haverá uma 

extensão em casa, na família. Daí a importância dessa parceria, até porque os 

alunos permanecem tempo maior em casa, por isso é importante que o 

trabalho da escola tenha continuidade no espaço domiciliar.   

Outro detalhe também levantado pela professora Louise diz respeito ao 

caráter “filosófico” do curso, que estimulou o pensamento e a reflexão sobre a 

realidade. Com esta afirmativa, a professora conseguiu aproximar-se dos 

objetivos instituídos pelo curso. O curso realmente não procurou mostrar 

“receitas prontas” de como trabalhar com a leitura crítica da mídia televisiva. 

Procurou-se ajudar as professoras a pensarem sobre a relação entre mídia 

televisiva e educação. Esse “pensar” foi estimulado pelas argumentações 

fornecidas pelos textos teóricos, entremeadas pelas discussões em grupo e 

pelas atividades de criação e execução presentes na proposta do curso. Fugiu-

se do uso de modelos pré-estabelecidos de aplicação. Acreditou-se no 
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potencial das professoras para montar suas próprias estratégias didático-

pedagógicas de ensino.  

De modo geral, percebe-se a intenção das entrevistadas em continuar 

inserindo em seus projetos pedagógicos propostas de análise das mídias. As 

opiniões sobre essa inserção encontram-se divididas em duas categorias: a 

introdução da leitura crítica da mídia na rotina escolar (tendo momento 

especificado, com periodicidade) e a abordagem de temas relacionados à 

mídia condicionada às necessidades do grupo.  

Em relação ao primeiro aspecto, notou-se algumas falas que corroboram 

com tal assertiva. A professora Louise, juntamente com outras docentes da 

escola, realizou três sessões de cinema no segundo semestre de 2008. 

Conforme relatou, esta atividade possuía um roteiro de intervenção, com direito 

a comentários iniciais, a exibição propriamente dita e o posterior debate sobre 

o filme. Essa exibição direcionada lembra o trabalho realizado pelos 

cineclubes, cujo intuito é socializar o cinema, propiciar o acesso a filmes de 

qualidade, com momentos de reflexão e entretenimento sobre os audiovisuais. 

Abre-se espaço para questionamentos e posicionamentos. Segundo comentou 

Louise, as professoras iniciaram as indagações sobre o filme exibido, mas os 

alunos também começaram a tecer comentários, sentindo-se motivados a 

participar, fornecendo suas impressões sobre as produções cinematográficas.    

Em meados de 2009, com a abertura do debate em torno do Brasil como 

sede da Copa do Mundo de 2014, sendo a cidade do Natal pólo de alguns 

jogos, a professora Camille aproveitou a oportunidade para iniciar um debate 

em sala de aula sobre as reportagens veiculadas pela mídia televisiva, cujo 

direcionamento aponta os possíveis benefícios desses jogos para os cidadãos 

natalenses. Lançou questionamentos sobre o discurso proferido pelos jornais 

televisionados, que mostram apenas o lado positivo dessa iniciativa.   

 

Esse ano aproveitei bastante o anúncio da cidade do Natal 
como sede de alguns jogos da copa do mundo em 2014 para 
fazer questionamentos do tipo: Todos os cidadãos natalenses 
serão beneficiados com as obras que serão realizadas para 



175 

 

que Natal possa sediar alguns jogos da copa do mundo? Quais 
os impactos ambientais, sociais e até mesmo de caráter 
histórico provocados pelas obras de infra-estrutura para a copa 
de 2014 em Natal? A imprensa televisiva procurou em algum 
noticiário local levantar pontos positivos e negativos das obras 
da copa 2014 em Natal? Essas e outras questões foram 
debatidas em sala de aula, porém, foi extremamente difícil 
convencer aos alunos de que esse discurso midiático da copa 
2014 era algo perigoso e extremamente tendencioso porque 
além da euforia pelo fato de assistirem de perto uma partida da 
seleção brasileira numa copa do mundo ainda está ressaltada 
a possibilidade de conquistar um emprego, mesmo que 
temporário, no período que antecede os jogos da copa do 
mundo em Natal e também durante a realização dos próprios 
jogos em Natal (Camille).  

 

 Conforme já demonstrado ao longo desse trabalho, a mídia propicia o 

debate sobre temas de relevância social, como o assunto evidenciado pela 

professora Camille. A professora constatou que todas as emissoras exaltavam 

apenas os benefícios, concordando com as atitudes previstas pela prefeitura e 

o governo do Estado na derrubada do estádio Machadão, Machadinho e de 

todo o Centro Administrativo, desconsiderando a própria história desses 

monumentos, símbolos da cidade do Natal. Apesar da resistência inicial em 

perceber alguns danos causados à cidade, em decorrência dessa derrubada, 

os alunos começaram a refletir sobre o assunto, esboçando paulatinamente 

uma modificação de pensamento em relação à concepção inicialmente 

apresentada. A tentativa de desvendar os enunciados televisivos foram a tônica 

dessa proposta, buscando perceber não somente os ganhos, mas as perdas 

geradas  por este evento esportivo.  

De modo geral, percebe-se nas TVS locais a tentativa de omitir detalhes 

sobre a instalação dos jogos relacionados aos preparativos da cidade. A 

demolição do Estádios Machadão, Machadinho e do Centro Administrativo é 

encarada de modo positivo pela imprensa, anunciando uma série de 

modificações que ajudarão no crescimento da cidade. A destruição de um 

patrimônio arquitetônico não é cogitada, nem tampouco anunciada. A segunda 

opção em termos de local – parte do parque das dunas pertencente às forças 

armadas, situada na Avenida Engenheiro Roberto Freire, entre os bairros de 
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Capim Macio e Ponta Negra – também foi apregoada como uma alternativa 

plausível, desconsiderando a devastação ambiental da cidade. Boa parte da 

população concebe a área do Parque das Dunas como um espaço 

subutilizado, sendo também aceita a possibilidade de devastação daquela 

área. Os fatos noticiados pela mídia são tidos como verdades inquestionáveis, 

pois se acredita que exista um compromisso do poder público com a 

veracidade dos fatos.  É através da leitura crítica da mídia que se pode colocar 

sob suspeita tais enunciados.  

 Assim, percebe-se que a formação continuada oferecida funcionou como 

um elemento conscientizador dos processos de leitura crítica da mídia 

televisiva, apresentando às participantes do curso de formação algumas 

possibilidades de realização desse trabalho no interior da escola. Pelas falas 

coletadas, ficam evidentes mudanças no pensamento das professoras em 

relação ao trabalho com a mídia-educação. Houve modificações no tocante a 

prática pedagógica, empreendendo-se atividades coletivas de leitura crítica da 

mídia que envolveram a comunidade escolar. Percebeu-se a intenção de 

divulgar nas escolas a formação realizada, embora não se encontre boa 

receptividade por parte dos gestores escolares.   

 

 

3.5 Estratégias didático-pedagógicas de ensino 

 

 Com a realização dos projetos pedagógicos, as professoras tiveram a 

chance de exercitar a criatividade e construir algumas estratégias didático-

pedagógicas de ensino, mostrando possibilidades de leitura crítica da mídia. 

Dos projetos realizados, destacam-se três que apresentaram maior diversidade 

em termos de estratégias Segue abaixo uma tabela mostrando as atividades 

realizadas em cada projeto: 
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Projeto pedagógico Atividades realizadas 
 
 
 

Projeto Mutantes 
Público-alvo: alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental 
Professoras: Marie e Pauline 

 Sondagem dos alunos para 
verificar as preferências 
televisivas; 

 Produção escrita: descrição de 
uma personagem da novela 
Mutantes62 (desenhos e 
anotações); 

 Recepção da novela em casa, 
anotando fatos interessantes; 

 Análise coletiva do capítulo, 
estabelecendo relações com o 
contexto social mais amplo 
(questionando hábitos e atitudes 
das personagens); 

 Percepção de como a criança é 
retratada pela novela; 

 Estudo cartográfico, destacando a 
cidade de São Paulo, a cidade do 
Natal e o bairro (Felipe Camarão) 
no mapa do Brasil; 

 Construção de gráficos e tabelas, 
mostrando a votação realizada 
(escolha da cena da novela 
Mutante no capítulo assistido pelos 
alunos); 

 Montagem de um texto coletivo 
sobre o capítulo, a partir das 
contribuições dos alunos; 

 Adaptação coletiva desse texto 
para o gênero teatral (atividade 
coletiva); 

  Escolha das personagens para a 
dramatização; 

 Ensaios para a apresentação da 
peça; 

 Apresentação da peça “Mutantes 
na escola” para os alunos de 
outras turmas; 

 
 

Projeto China Múltiplos Olhares 
Público-alvo: alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental 
Professora: Camille 

 

  Escolha de um tema em 
evidência na mídia pelos alunos 
(Jogos Olímpicos de Pequim); 

 Assistir em casa alguns jogos e, 
em sala, fazer uma descrição dos 
acontecimentos; 

 Dividir a turma em grupos para 
que cada um assista aos jogos 
numa emissora de TV específica, 

                                                            
62 Mutantes – Caminhos do coração foi uma novela exibida em 2008 pela Rede Record. Escrita 
por Tiago Santiago e ambientada na cidade de São Paulo, trata sobre experiências genéticas 
que ocasionaram na criação de pessoas com poderes sobrenaturais, os quais são usados para 
o bem e para o mal.   
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acompanhando a programação 
durante uma semana; 

 Leitura de textos diversos sobre a 
China (textos informativos, 
artigos, documentários enfocando 
a história da China e a 
contemporaneidade); 

 Redação de um texto mostrando 
como a mídia retrata a China, 
fazendo um comparativo com os 
referenciais trazidos pela 
professora.   

 Montar com a turma um jornal, 
buscando mostrar as descobertas 
feitas no decorrer do projeto, para 
divulgação interna (escola). Cada 
grupo ficou responsável pela 
produção de uma matéria, 
enfocando aspectos estudados.  

 
 

 
Projeto Pica-pau 

Público-alvo: alunos do Nível IV da 
Educação Infantil 

Professoras: Cècile, , Hèlene, Margot e 
Amelie 

 Escolha do desenho “Pica-pau” 
como preferido pela turma; 

 Exibição de um episódio do 
desenho Pica-pau; 

 Discussão sobre o episódio, 
questionando as atitudes da 
personagem Pica-pau; 

 Produção de uma história coletiva 
envolvendo a personagem, com a 
modificação das atitudes do Pica-
pau; 

 Descrição física do Pica-pau, 
baseando-se em texto científico 
lido e discutido com os alunos; 

 Confecção do Pica-pau com 
argila; 

 Realização de atividades diversas 
com o intuito de alfabetizar 
(quebra-cabeças com desenho e 
nome “Pica-pau”; letra inicial e 
final da personagem; caça-
palavras relacionado ao episódio 
assistido; ditado com palavras-
chave relacionado ao filme).  

 

Os projetos em análise têm como principal objetivo levantar discussão 

sobre programas transmitidos pela TV aberta, partindo das informações 

trazidas pelos alunos. A intenção foi problematizar os assuntos em foco, 

buscando extrair possíveis interpretações para as imagens. Em outras 

palavras, primou-se pelo exercício da leitura crítica da mídia, conforme sugeriu-
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se ao longo do curso. Colocou-se a mídia sob suspeita, indagando sobre as 

informações propagadas e as intencionalidades subjacentes.    

Em se tratando do Projeto Mutantes, houve preocupação em evidenciar 

o conteúdo televisivo, aproveitando tais informações para construir uma 

vivência na qual os alunos se tornassem protagonistas. Ao solicitar que 

assistissem ao capítulo, trouxessem dados escritos, montassem um texto 

coletivo e o transformassem para a linguagem teatral, com sua conseqüente 

encenação para as demais turmas da escola, propiciou-se o desenvolvimento 

de diversas habilidades, extrapolando a leitura crítica e explorando formas 

artísticas de expressão. A divulgação do trabalho na escola também é um 

elemento a ser considerado, visto que outros alunos puderam participar do 

estudo assistindo a encenação.  

A escolha de um tema ligado à telenovela revela o fascínio dos alunos 

pelas narrativas ficcionais, conforme apontam estudos realizados por Fischer, 

expressos na citação a seguir:   

 

Vale lembrar aqui que em todas as pesquisas de recepção, 
com crianças e jovens de diferentes camadas sociais, a 
grande preferência quanto a programas de televisão é a de 
narrativas ficcionais: filmes, telenovelas, seriados, minisséries, 
desenhos animados. Não importa o endereçamento explícito, 
se os programas são destinados ou não a públicos infantis e 
juvenis. O que conta é o desejo de ver e ouvir histórias. É 
como se todos buscassem naquelas narrativas um pouco da 
sua própria história, da história de seus afetos e medos, de 
seus desejos e sonhos (FISCHER, 2007, p. 295).  

 

 Há, portanto uma identificação dos alunos com a novela, com o desenho 

animado e demais produções ficcionais. Projetam-se nessas produções 

algumas vontades. O que eles gostariam de ser, de ter, de fazer é diariamente 

visto nessas tramas midiáticas. Tais aspirações são concretizadas por 

intermédio das personagens visualizadas.   

Em relação ao capítulo visto pelos alunos, tratava-se da importância de 

fazer boas ações, de ajudar ao próximo sem esperar uma recompensa. A TV 

expõe constantemente formas de comportamento, sejam elas positivas ou 
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negativas. No caso específico da telenovela Mutantes, havia uma personagem 

que pretendia ganhar dinheiro usando os “poderes” de uma criança. Em outro 

momento, essa mesma menina faz um policial paraplégico voltar a andar, o 

qual oferece uma recompensa pelo milagre realizado. Esta recusa o dinheiro, 

alegando que a boa ação foi por amor ao próximo. As cenas foram reportadas 

para situações do cotidiano, solicitando dos alunos um posicionamento frente 

às imagens, o que contribuiu para um discernimento crítico e o estabelecimento 

de pontes entre ficção e realidade. 

O modo como se absorvem as mensagens televisivas depende de um 

conjunto de fatores (econômicos, sociais, religiosos, familiares). Mas quando a 

recepção é acompanhada de mediação e de reflexão, é possível perceber que 

a digestão das informações é facilitada, a partir da junção de idéias e 

posicionamentos dos participantes.   

Com a transformação do texto narrativo para o teatral, os alunos foram 

conduzidos a fazer uma dramatização, o que os envolveu em uma experiência 

de encenar algo produzido pelo grupo, tornando-a original e significativa.  Pela 

trajetória percorrida, os alunos puderam compreender o modo como as 

informações podem ser transformadas e adequadas a linguagens específicas. 

Conforme aponta Buckingham, a atividade em evidência enquadra-se na 

modalidade “tradução” e “simulação”, conforme mostra o trecho a seguir:  

 

O enfoque mais prático comporta, por exemplo, que os mesmos 
estudantes traduzam um texto de um meio a outro, que uma 
história se converta em uma notícia televisiva, ou que uma 
história curta faça uma seqüência cinematográfica, ou vice-versa 
(...) a simulação é uma forma de jogo de imitação ou de papel: 
implica, por exemplo, que os estudantes se ponham no papel 
dos produtores de mídia, mesmo que seja de maneira fictícia 
(BUCKINGHAM, 2005, p. 132).    
 
   

Embora não trate diretamente da possibilidade de transformação do 

texto televisivo, passando para o narrativo e, em seguida, para o teatral, pode-

se estabelecer analogia da atividade realizada pelo projeto com a tradução, 

porque implicou em adaptação textual, requerendo adequação em termos de 

linguagens.  
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De modo geral, o projeto apresentou coerência na organização das 

idéias, preocupando-se com a discussão sobre o conteúdo abordado pela 

telenovela. Aproveitando o caráter interdisciplinar dos projetos pedagógicos, 

assim como as diversas possibilidades de abordar o tema evidenciado pela 

telenovela, foram utilizadas atividades que exigiram a expressão da criatividade 

dos alunos e o envolvimento em ações coletivas, como as produções textuais e 

os ensaios e apresentação da peça para outros alunos da escola.   

No Projeto China múltiplos olhares, o ponto alto foi a comparação entre 

a programação televisiva das diversas emissoras da TV aberta, buscando 

perceber os enfoques dados na cobertura dos jogos olímpicos. Nessa 

comparação, percebeu-se como a mídia televisiva constrói discursos 

intencionais, que visam ao favorecimento de outrem. Nos estudos feitos pelos 

alunos, juntamente com a professora, percebeu-se que em algumas ocasiões a 

mídia televisiva procurou mostrar a imagem de uma China exótica, com hábitos 

considerados “esquisitos” aos olhos ocidentais, sem a preocupação com o 

relativismo cultural.  

Em alguns canais, os discentes sentiram dificuldade em coletar 

informações sobre os jogos, porque as emissoras praticamente não fizeram 

reportagens sobre o evento, mostrando a pouca relevância atribuída às 

olimpíadas. Essa atividade permitiu aos alunos refletirem sobre a 

heterogeneidade em termos de divulgação das notícias. Consultando as 

“estratégias de sala de aula” eleitas por Buckingham, a atividade em evidência 

enquadra-se na modalidade “estudos de caso”, justificada pela deste autor:  

 

 

(...) os estudantes decidem centrar sua atenção na cobertura 
que os meios oferecem de um acontecimento particular, por 
exemplo, de umas eleições ou de um grande acontecimento 
desportivo, ou de um argumento jornalístico local. Aqui, os 
estudantes podem estudar como tem circulado as histórias em 
cada emissora, já que cada meio alimenta aos outros 
(BUCKINGHAM, 2005, p. 128). 
  
 

  Cada canal tratou de noticiar o mesmo fato sob enfoques diferenciados, 

visto que o direcionamento dado às informações depende, em parte, dos 
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objetivos estabelecidos pelos seus produtores. A dúvida deve ser um ponto 

constante quando tratamos das informações postas pela mídia. O 

telespectador pode ficar confuso quando, escolhendo um determinado assunto, 

percebe que a abordagem dada à notícia sofre variações quando vista em 

diferentes emissoras. Sobre o questionamento do conteúdo televisivo e a 

necessidade da sua abordagem em contexto educativo, Orofino comenta: 

 

Hoje, mais do que nunca, a mídia molda nossas percepções 
sobre o mundo e precisamos trazer esse debate para a sala 
de aula. Afinal, é sempre bom lembrar que o que as mídias 
nos mostram são mediações e não a realidade. São 
representações e não a verdade (OROFINO, 2005, p. 24).   

 

A produção de um jornal, contendo as principais informações coletadas 

no decorrer do projeto, permitiu a transição da linguagem imagética para a 

linguagem escrita. Também permitiu a organização dos dados coletados ao 

longo da pesquisa, fazendo uma síntese das principais idéias estudadas. A 

socialização do jornal entre os demais estudantes da escola aparece como 

estratégia proveitosa, no sentido de divulgar os trabalhos e valorizar as 

produções dos discentes. A construção do jornal pode ser considerada 

atividade de produção, tal como apregoa Buckingham (2005).  

Sobre elaboração do jornal impresso na escola, convém recorrer aos 

escritos de Freinet, quando considera a inserção dessa prática como 

possibilidade de exercitar o senso crítico dos alunos, a partir do 

questionamento do conteúdo divulgado pela imprensa escrita.  

 
 
Pelo texto livre e pelo jornal, nós levamos nossas crianças para 
a crítica do impresso, para a aceitação e para a pesquisa desta 
crítica. Eles detectam desde então, com o bom senso 
reencontrado, sob o tom pretensioso de certas páginas, o fato 
inibidor do palavrório verborrágico e da ‘literatura’. Eles 
aprendem, pela experiência, a julgar as obras que lhes são 
submetidas, e tornam-se rapidamente aptos a descobrir o que de 
fato e de contraditório se esconde nas rubricas imponentes dos 
jornais (FREINET, 1997, p. 93).  
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Fica evidenciado, por meio da citação acima, que o autor considera 

pertinente a inserção da leitura crítica no interior da escola, no sentido de 

desvendar o discurso da imprensa escrita.  

 Sobre a avaliação do projeto, a professora Camille comenta 

sucintamente acerca dos objetivos alcançados, especialmente no tocante ao 

desenvolvimento do senso crítico: 

 
 
 
(...) sinto que possibilitei a turma questionamentos sobre a 
influência da TV aberta na vida das pessoas. Talvez, quem sabe, 
tenha provocado uma atitude investigativa para buscar sempre ir 
além do conteúdo televisivo que invade o cotidiano das casas 
(Projeto pedagógico, professora Camille, agosto/2008).    
 

 

 Essa “atitude investigativa”, conforme apontou a professora, refere-se à 

habilidade de buscar informação em diferentes fontes (TV, internet, livros). 

Quando se confrontam os dados, obtêm-se informações importantes que 

podem diferir em termos de conteúdo, ou podem ser complementares.    

Em se tratando do Projeto Pica-pau, a preocupação recaiu sobre o 

questionamento das atitudes dessa personagem, entremeando-se com 

objetivos de alfabetização e letramento. Oscilando entre o cômico e o cruel, no 

limiar entre o “bem” e o “mal”, o Pica-pau conseguiu resistir ao tempo e na 

atualidade ainda é bastante apreciado pelas crianças.  

A proposta tratou de evidenciar a preocupação com a leitura crítica do 

desenho, mostrando que é preciso refletir sobre o comportamento apresentado 

pela personagem, procurando emitir um discernimento sobre suas tramas. 

Indagou-se nas discussões com os alunos a eficácia da resolução de 

problemas através da violência. Foi proposta uma revisão da conduta do Pica-

pau, surgindo possíveis modificações em termos de atitude na trama 

apresentada, tomando como parâmetro a tentativa de uma convivência pacífica 

em sociedade. A relação entre ficção e realidade permitiu aos discentes 

perceberem que, no dia-a-dia, torna-se inviável adotar os comportamentos do 

Pica-pau, sob pena de adquirir inimizades e danos físicos. As atividades 
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realizadas podem ser enquadradas dentro da análise textual/contextual, 

conforme apregoa Buckingham: 

 
 

A análise textual trabalha destacando o texto dos contextos em 
que se encontram habitualmente. A análise detalhada do 
contexto nos capacitará para compreender as conexões entre 
formas particulares de linguagem midiática e outros aspectos 
chave da educação midiática: a produção e a audiência 
(BUCKINGHAM, 2005, p. 124).  

 
   
O estudo do Pica-pau pela análise textual/contextual, destacando as 

principais características do desenho, as falas proferidas pelas personagens, a 

descrição de situações-chave, permite compreendê-lo em sua integralidade, 

destacando com maior riqueza de detalhe alguns temas abordados pela trama.   

Estudos realizados por Pacheco têm mostrado a preferência das 

crianças por esta personagem, cujas tramas auxiliam na construção das suas 

visões de mundo, apresentando também algumas características importantes 

do desenho:  

 

É curioso registrar que as pesquisas realizadas no Brasil 
(1979), na Espanha (1991/1992) e as que os pesquisadores 
do Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e 
Comunicação (LAPIC) desenvolvem desde 1993, com 
crianças de 7 a 11 anos, revelam que o Pica-pau continua 
sendo o personagem preferido. O Pica-pau massacra, destrói, 
mas ninguém morre. É uma agressão caricata e a criança não 
ignora isso. Com tudo isso, a criança parece elaborar os 
principais tabus e mitos: o nascimento, a vida e a morte, que 
sempre foram cercados de mistério (PACHECO, 2004, p. 35).  

 

A preocupação é como as crianças elaboram tais entendimentos sobre a 

o nascimento, a vida e a morte, aproveitando o exemplo dado pela citação. Por 

esta razão, é preciso ajudar os alunos a perceberem as facetas dessas 

produções, procurando compreender o modo como a história é desenvolvida, 

atravessada pelos valores e concepções.  

Houve preocupação com a inserção de atividades voltadas para a 

alfabetização e letramento dos alunos, além de se identificar práticas 

transversais. A mídia, de modo geral, permite a abordagem de uma infinidade 
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de temas, que vêm das diversas áreas do conhecimento. “Do ensino da 

matemática ao estudo da geografia, da ecologia urbana, da história ou da 

língua materna, todas as disciplinas podem concorrer para uma alfabetização 

para as mídias” (PICHETTE apud GONNET, 2004, p. 57).  

Ao se empreender uma análise coletiva dos projetos, percebe-se a 

preocupação em considerar os conhecimentos prévios dos discentes. Orientou-

se que as opções deveriam partir dos alunos, a fim de despertar o interesse 

dos mesmos. Buckingham considera que o ponto de partida para o professor é 

considerar o que os alunos possuem em termos de conhecimento sobre 

mídias, como forma de minimizar a distância crescente entre a escola e o 

cotidiano. Ainda acrescenta que este conhecimento sobre as mídias é 

certamente maior que o que tem sobre outras áreas do currículo 

(BUCKINGHAM, 2005).  

Quando se considera os conhecimentos prévios das crianças, abre-se 

importante canal para problematizar o cotidiano, atribuindo significado aos 

conhecimentos construídos a partir dessa base. Guimarães e Freire 

compactuam com tal pensamento, indicando a relevância de se considerar a 

bagagem trazida pelos alunos, como o alicerce para a edificação de novos 

saberes.  

 

(..) ela (a escola) precisaria, tanto quanto possível, conhecer 
as experiências extra-escolares de seus alunos; o que é que 
eles fazem, como fazem, como brincam, como trabalham, etc. 
E adequar o uso desses instrumentos para aguçar a 
curiosidade e possibilitar que as crianças conheçam melhor o 
que já conhecem, e conheçam o que ainda  não conhecem de 
forma sistematizada (GUIMARÃES, FREIRE, 2003, p. 59).  

 

Notou-se que alguns projetos buscaram relacionar os conteúdos 

específicos da modalidade de ensino (como no caso do estudo da China e as 

atividades de alfabetização), com o intuito de aproveitar a oportunidade para 

trabalhar alguns temas previstos. No entanto, tal prática pode comprometer o 

andamento do projeto, correndo-se o risco de desviar o foco das atenções 

naquele momento, conforme apontado em outro momento desta tese. Por isso, 

é importante cautela nesse entrelaçamento para não perder o foco.    
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Analisando coletivamente os projetos, percebe-se que alguns deles 

resultaram em ação prática, culminando na divulgação dos trabalhos 

produzidos à comunidade escolar, como no caso do “Mutantes” (encenação da 

peça) e “China múltiplos olhares” (produção de um jornal impresso). Houve a 

oportunidade de transitar entre algumas linguagens (audiovisual, teatral, 

escrita), o que permitiu aos estudantes experimentar a possibilidade de 

transformar o conteúdo midiático, a partir da reflexão sobre as mensagens 

explícitas e implícitas. Já o projeto Pica-pau, entretanto, não contemplou este 

aspecto, o que teria enriquecido a proposta. Na Educação Infantil, o contato 

com o lúdico e o concreto se faz necessário, até porque nessa fase da 

escolarização a aprendizagem ocorre por intermédio do contato direto com o 

objeto do conhecimento.   

No que tange as abordagens de uso das mídias em solo educativo, 

surgem dois posicionamentos distintos: o inoculativo e o media literacy. A 

primeira posição, que surge nos idos de 1930, preocupa-se com a 

conscientização dos alunos para imunizá-los dos perigos da cultura midiática, 

considerando seus possíveis efeitos nocivos. A segunda, que começa na 

década de 1960 e vem até os dias atuais, acredita na possibilidade de trabalhar 

com os códigos da cultura midiática para desenvolver habilidades objetivadas 

pela escola, investigando o modo como as pessoas convivem com as mídias. 

Nesse sentido, esta última posição refere-se à ação pedagógica para a 

obtenção de tais habilidades, numa perspectiva analítica, crítica e criativa que, 

por sua vez, agrega-se ao entendimento de mídia-educação. Assim, a 

abordagem pedagógica da “preparação” procura perceber as distinções a partir 

do estudo de cada produto midiático (SIQUEIRA, 2008).     

Dentro da perspectiva da media literacy, Buckingham (2005) propõe 

cinco estratégias de sala de aula a fim de introduzir os discentes dentro dos 

estudos de mídia: a) análise textual, b) análise contextual, c) estudos de caso, 

d) traduções, e) simulações e produções. As três primeiras são de natureza 

analítica, enquanto que as outras são de natureza prática.    
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Na análise textual, busca-se uma apreciação minuciosa de um 

determinado objeto midiático (geralmente um texto visual), a fim de descobrir 

como é constituído. Ela envolve descrição, identificação da parte técnica que 

envolve o produto, as conotações e associações possíveis do texto e as 

intertextualidades. Trata-se de se infiltrar nas profundezas do texto, procurando 

destrinchá-lo em seus diversos componentes, relacionando-o a outros 

contextos.  

A análise contextual é um complemento da estratégia anterior, que 

busca compreender as intencionalidades do produto e seu ambiente de 

criação. Para tanto, recorre-se ao desvelamento desse contexto em seus 

diversos aspectos, permitindo perceber as relações implicadas em dada 

produção.  

O estudo de caso trata de investigação em profundidade sobre tema 

midiático eleito pelos alunos, visando promover debates. Atenta para a 

produção, para o mercado e para o consumo de um determinado texto, recorre-

se a uma gama de fonte de dados. Pode-se também escolher um tema 

específico, investigando-o por intermédio de várias fontes e/ou meios, visando 

perceber as questões mais amplas de cada caso. A cobertura de um evento 

particular também pode figurar como atividade profícua, verificando como as 

emissoras tratam tal acontecimento, permitindo conhecer as etapas do 

processo de produção, tais como a linguagem, a representação, e a 

audiências.  

Em relação à tradução, o ponto forte dessa estratégia reside em 

conhecer as relações entre linguagem e representação, buscando perceber as 

modificações ocorridas quando um conteúdo é tratado em mídias e/ou suportes 

diferentes.   

Já na simulação, a tônica é a possibilidade de representar peças 

midiáticas, sendo uma forma de jogo de imitação de papéis, promovendo 

experimentos ou situações criadas pelos próprios alunos, a partir do conteúdo 

da mídia.  
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A produção relaciona-se ao trabalho prático, no qual os estudantes são 

levados a construir uma peça midiática com a ajuda do professor. Criam-se 

situações-problema, para serem resolvidas pelos estudantes. Os discentes têm 

autonomia nas tomadas de decisão, participando das atividades na condição 

de produtores. É uma atividade complexa que envolve, em alguns casos, 

outras estratégias. Objetiva-se que os participantes possam perceber os meios 

como forma de comunicação, utilizando-a de forma crítica e responsável. Por 

isso, deve ser acompanhada de reflexão e auto-avaliação.  

Em todas as estratégias apresentadas, os conhecimentos prévios dos 

discentes foram importantes elementos no trabalho com a mídia-educação, 

sendo considerado o ponto de partida. As propostas envolvem uma 

aprendizagem ativa, pois as atividades exigem dos estudantes 

posicionamentos, relações com outros contextos e criações.  

Nos projetos mencionados houve predomínio das estratégias de análise 

textual/contextual, uma vez que foi necessário abordar o modo como os 

produtos midiáticos destacados são constituídos. Somente a produção, em seu 

sentido literal, não foi contemplada, embora todos os projetos tenham 

culminado com a produção de algum produto (textual, visual, cênico).   

A partir das experiências relatadas, percebe-se que o trabalho com a 

mídia televisiva requer momentos de estudos sistemáticos e orientações para 

os professores. Partindo de um programa de estudos que proponha a imersão 

dos docentes nas discussões sobre mídia-educação, contendo atividades de 

leitura, de produção e de implementação prática, é possível conduzi-los a 

discernir as possibilidades pedagógicas das diversas mídias, encarando-as 

como objeto de estudo. A reflexão sobre a própria prática deve permear o 

processo, no qual considera-se as experiências passadas relacionadas a mídia 

televisiva, com aquelas vivenciadas no presente, com vistas a redirecioná-las 

para o futuro.  

Na transposição dessas idéias para a prática pedagógica, deve-se 

cuidar para que as propostas considerem as preferências dos discentes, 

contemplando momentos de análise crítica das imagens. Deve-se também 
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reconhecer a necessidade de vinculação dos estudos de mídia com as áreas 

curriculares, a fim de mobilizar discussões que interliguem disciplinas, rejuntem 

saberes e permitam a inserção da leitura crítica da mídia nos diversos espaços 

de aprendizagem existentes na escola. Dessa forma, se alargaria a 

compreensão dos alunos sobre a realidade, por leituras e releituras dos 

artefatos midiáticos, colocando-se em conexão os conhecimentos e as 

capacidades de pensar para transformar a si mesmos e o mundo circundante.  

 

 

 
 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Concluída a experiência relatada ao longo desse texto, chegou o 

momento de fazer um “balanço geral” das vivências. Embora a escrita tente 

reproduzir os acontecimentos com fidelidade, não é simples passar ao leitor as 

sensações presenciadas, os sentimentos oscilantes - ora de alegria, ora de 

apreensão -, os altos e baixos do “ser pesquisador”. Para esse desafio é 

preciso uma dose de autonomia que delimite opções, tome atitudes 

importantes, siga trilhas nunca percorridas. A insegurança e a solidão são 

companheiras constantes ao longo da investigação. Transitou-se entre 

frustração e sucesso, ambos encarados como fontes de aprendizado e 

indicadores de novos caminhos. O desânimo se acostou em algumas 

situações, trazendo desconforto e a vontade de interromper o estudo. Mas 

imediatamente surgiam novas idéias, as velhas rebrotavam, dando fôlego à 

pesquisa e revigorando as energias para prosseguir. Entre dias ensolarados e 

tempestades com raios e trovões, a pesquisa foi sendo tecida, ganhando 

corpo, procurando construir uma teia de sentidos sobre os meandros da mídia 

televisiva e educação.   

 Agora é necessário um certo distanciamento do estudo realizado, na 

tentativa de perceber a importância da experiência num contexto mais amplo, 

no qual as vivências relatadas possam contribuir para a edificação de novas 

propostas de formação docente para o uso das mídias consideradas em 

acepção mais abrangente.   

Antes desta preleção conclusiva, é preciso conceituar o que seria uma 

“tese”, objetivo principal desse estudo. Eco a considera como um trabalho 

original de pesquisa, no qual o estudante mostra por escrito suas conjecturas 

sobre um determinado assunto, demonstrando capacidade intelectual para 

avançar na área do conhecimento a qual se encontra vinculado (ECO, 2009). 

Trata-se da possibilidade de contribuir com idéias para a criação e circulação 

do conhecimento científico, trazendo acréscimos e novos pontos de vista sobre 

um dado objeto. Pode-se afirmar, reafirmar, discordar e/ou propor 

encaminhamentos para o tema abordado. A tese significa, na verdade, um 
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exercício de fazer ciência, essencial para a obtenção da autonomia intelectual 

no âmbito da pesquisa acadêmica.  Esse trabalho revela justamente a 

contribuição inovadora sobre um determinado aspecto, requerendo do 

pesquisador a perspicácia de perceber as particularidades do objeto 

evidenciado, descobrindo um aspecto novo e apontando alternativas de inseri-

lo dentro da realidade social e educativa tratada.   

Quando alguém indaga “qual é a sua tese?” está, na verdade, 

perguntando ao pesquisador acerca dos “achados” recolhidos por meio do 

estudo. Trata-se de perguntar sobre o “descobrimento” de idéias, as quais o 

estudioso procurará defender, auxiliando aos demais pesquisadores no 

prosseguimento da temática em questão. É evidente que tais descobertas não 

são fixas, estáticas. Elas são fruto de um contexto social, histórico, cultural e 

educacional específicos. Por isso, outras pesquisas podem ser beneficiadas 

quando encontram vestígios que acrescentem e/ou refutem os conceitos 

defendidos.  

Em relação às evidências apresentadas pela investigação, percebeu-se 

a ausência de espaços de formação docente para o uso das mídias, sendo 

necessária a criação de ambientes para atender a tal demanda. O curso 

oferecido buscou qualificar um grupo de professores atuantes em escolas 

públicas da cidade do Natal/RN, tendo como finalidade primeira a discussão 

sobre a importância da leitura crítica da mídia televisiva. Para tanto, 

experimentou-se estratégias didático-pedagógicas que incitaram as 

professoras participantes a exercitar o diálogo, a troca de experiências, a 

criação e a produção intelectual.  

 Longe de pretender apresentar um “modelo pedagógico” de formação 

docente, a experiência teve a intenção de mostrar as possibilidades e a 

pertinência da preparação do professor para que se torne um mediador 

competente e construtivo da mídia televisiva no interior da escola. Pretendeu-

se reavivar os debates sobre o tema em foco, fornecendo novos elementos 

para a discussão e apontando perspectivas para a inovação dos processos de 

formação continuada do educador. No mínimo, a experiência servirá para 

suscitar que se pense e repense o tema, mobilizando a busca por novas 
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possibilidades de intervenção, adaptada aos contextos específicos de cada 

realidade.   

 Na condição de formadores62 do grupo, houve preocupação com a 

criação de estratégias de formação. Entendemos o formador como um 

profissional que serve de parâmetro para os futuros professores. Segundo 

pontua Imbernón, o modelo de ensino aplicado pelos formadores atua como 

um “currículo oculto” da metodologia (IMBERNÓN, 2009). Assim, tanto os 

conteúdos como as formas de trabalhá-los, bem como os valores a eles 

associados serão considerados fontes de inspiração para os futuros 

professores e servirão de apoio a novas proposições. O fato de os professores 

tomarem por base os procedimentos empregados pelo formador não implica 

em plágio de idéias, pois os formadores atuam como incentivo para o 

desenvolvimento da criatividade.  

 Para dinamizar o trabalho de formação do grupo, algumas estratégias 

foram propostas, materializadas em atividades que se enquadraram em 

categorias (atividades de fundamentação teórica; atividades de reflexão a partir 

de suporte; atividades de criação; atividades de intervenção; atividades de 

socialização), organizadas conforme as habilidades a serem desenvolvidas.  

 Essas atividades permitiram a atuação na Zona de Desenvolvimento 

Proximal63 (ZDP), tal como estudada por Vygotsky (1998), na intenção de 

conduzir as professoras para a construção de conhecimentos mais complexos 

sobre mídia-educação.   

 Nas estratégias elaboradas pelas professoras, utilizou-se como principal 

aporte teórico as idéias de Buckingham (2005), naquilo que ele denominou 

“estratégias de sala de aula”, enquadrando-as nas seguintes categorias: 

análise textual, análise contextual, estudos de caso, traduções, simulações e 

produções. Tais categorias permitem uma análise pormenorizada dos diversos 

                                                            
62 Por “formadores” entende-se os profissionais envolvidos no processo formativo dos futuros 
professores ou aqueles que já estão em atividade docente. 

63 Segundo Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) consiste na distância entre o 
nível atual de desenvolvimento (real) e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela 
orientação de pares mais experientes (VYGOTSKY, 1998). 
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produtos midiáticos ensejando, para os alunos, possibilidades de leitura crítica 

de forma criativa e envolvente. De modo geral, as propostas criadas pelas 

professoras contemplaram todas as estratégias mencionadas. Apenas a 

“produção64” foi pouco explorada, quando consideramos o seu sentido literal, 

embora Buckingham anuncie que em maior ou menor medida, a maioria das 

estratégias implica alguma forma de produção. Sustenta, ainda, que leitura e 

escritura dos meios deveriam aparecer inseparavelmente vinculadas 

(BUCKINGHAM, 2005).   

A proposta de formação continuada65 apresentada nesta pesquisa 

encarou a escola como agência formadora, conforme aponta Mizukami (2006). 

As instituições de ensino possibilitam o enfrentamento de diversas situações, 

requerendo posicionamentos e tomadas de decisão, o que ocasiona o 

confronto entre teoria e prática. Engendra-se, desse modo, aprendizagens que 

conduzem o professor a um entendimento mais global sobre o seu fazer. Por 

isso, foi relevante inserir dentro do curso estratégias de formação que 

permitissem o contato direto com a escola, como no caso dos projetos 

pedagógicos, experimentando proposições de ensino junto aos alunos. Assim, 

os domínios da teoria e da prática se entrelaçaram em diferentes momentos do 

curso.    

Cabe, aqui, retomar a questão inicial lançada pela investigação: que 

estratégias didático-pedagógicas favorecem a formação do professor no campo 

da mídia televisiva e educação? Mesmo tendo respondido a esta indagação ao 

longo das páginas, convêm retomá-la. Percebemos que as atividades 

envolvendo o diálogo, a troca de experiências, a produção escrita e a criação 

de alternativas metodológicas de intervenção, mediadas pelo formador (neste 

                                                            
64 No momento de realização da pesquisa apenas um das escolas municipais nas quais as 
professoras estavam lotadas possuíam laboratório de informática. As escolas também não 
dispunham de câmeras filmadoras ou fotográficas a disposição dos alunos. Um trabalho mais 
diversificado com a produção implicaria na existência desses recursos tecnológicos. Esses 
elementos foram considerados no momento de propor as atividades para as professoras.   
 
65 A formação continuada de professores é caracterizada pelas atividades realizadas em 
serviço através de cursos, projetos de pesquisa, seminários, oficinas, dentre outras. Trata-se 
de situações formativas, nas quais os docentes têm a oportunidade de conhecer temáticas 
diversificadas, ligadas direta ou indiretamente ao campo da educação.   
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caso, o autor desta tese), favoreceram a construção de novos conhecimentos 

no campo da mídia-educação.  

Elias considera importante a observação realizada com curiosidade e a 

reflexão para a elaboração de estratégias (ELIAS, 1998). A elaboração de 

“representações simbólicas”, tal como considera o autor mencionado, são 

estimuladas a partir de situações dilemáticas, nas quais somos levados a 

solucionar um dado problema da realidade. O curso propôs situações-problema 

ficcionais e também reais, nas quais as professoras precisaram se mobilizar 

para encontrar caminhos, buscando respostas para as indagações lançadas.  

No dizer de Elias, as professoras foram postas diante de um “processo 

crítico” (estratégias de formação), requerendo uma tomada de decisão no 

sentido de “distanciar-se” e “dirigir seus pensamentos para fora de si mesmas” 

(a elaboração das atividades e, em especial, dos projetos pedagógicos). Para 

tanto, considerou os acontecimentos do entorno e a “circularidade de 

movimentos” (a escola, os alunos, os conhecimentos adquiridos através do 

curso). E, a partir dessas ocorrências, exercitando o pensamento e a 

criatividade, elas puderam utilizar os elementos disponíveis para “controlar a 

situação” (a construção das estratégias didático-pedagógicas de ensino). 

“Representou-se simbolicamente” (tanto mental quanto escrito) a estrutura e a 

direção tomadas pelas estratégias, para atingir os objetivos esperados.  

Todo esse processo crítico foi desencadeado pelo conjunto de 

estratégias de formação propostas no decorrer do curso. Assim, o enlace entre 

teoria e prática num mesmo projeto formativo permitiu às professoras 

estabelecer relações diretas com o seu contexto de trabalho, de modo a 

reconhecer a viabilidade das discussões realizadas. O que, de certa forma, 

favorece a significação dos conhecimentos construídos. 

 Os indícios levantados acima conduzem à crença em uma possível 

especificidade na formação do professor para o uso da mídia televisiva. Tais 

especificidades devem considerar o potencial criativo do professor, o seu 

contexto pessoal e de atuação profissional, as suas vivências com a mídia 

televisiva, assim como as dos discentes, e a capacidade de refletir sobre a 

própria prática, sendo esta a tese defendida pela pesquisa em evidência.    
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 As atividades das memórias televisivas, assim como a dos projetos 

pedagógicos, tornaram-se imprescindíveis enquanto instrumentos de 

aproximação entre as professoras e as discussões realizadas nos encontros. 

Considera-se o potencial das memórias televisivas - de caráter pessoal e 

profissional - como medida eficaz de formação docente em relação ao emprego 

das mídias em solo educativo, permitindo a instalação de processo auto-

avaliativo das ações do professor, numa tomada de consciência para suas 

ações futuras no campo da mídia e educação. Recorrer às lembranças de 

programas assistidos, do contexto social e cultural instalado durante o período 

de dada recordação, aliada a rememoração de suas práticas pedagógicas do 

passado relacionadas à utilização da mídia televisiva, serviram como 

importante dispositivo de auto-reflexão do fazer docente. Como afirma Placco e 

Souza, ao recorrer à memória do próprio trabalho e demais experiências 

pessoais, o professor tem a oportunidade de depurar o vivido e decidir como 

continuar a escrita da sua história (PLACCO, SOUZA, 2006). É lhe dada, 

portanto, a oportunidade para refletir sobre os acontecimentos da sua vida e, 

com base neles, repensar as ações futuras.  

Por meio de tal estratégia, foi possível perceber como as professoras 

encaravam o emprego desse meio de comunicação com intenção educativa e 

as concepções subjacentes ao respectivo manuseio pedagógico, 

impulsionando discussão sobre qual uso pode ser mais produtivo pelas mídias, 

no espaço escolar.  

Em relação aos projetos pedagógicos, foram dadas oportunidades para 

que os alunos participassem na escolha dos temas midiáticos, considerando as 

suas preferências televisivas. Como indica Barbosa e Horn, a escolha do tema 

para um projeto pode advir das experiências anteriores dos alunos e das 

próprias interrogações postas por elas mesmas (BARBOSA, HORN, 2008). 

Neste caso, se definiu o universo a ser investigado – a mídia televisiva. As 

notícias ou programações que direcionariam o estudo foram apontadas pelos 

próprios alunos. Tal possibilidade de escolha coloca diante dos discentes a 

responsabilidade pela condução do estudo, partindo de algo que desperta o 

seu interesse.  
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Além disso, os projetos pedagógicos abrem espaço para que se 

considere as vozes dos alunos, encarando-os como seres pensantes. Esses 

enunciados corroboram com os estudos da disciplina Antropologia da criança. 

Nesse campo de estudos, a criança é tida como um ator social, produtor de 

cultura e participante das recriações da sociedade. É detentora de suas 

próprias convicções, posicionando-se de modo particular sobre o meio 

circundante. Cohn lança o conceito de “criança atuante”, para designar o papel 

ativo que desempenha na constituição das relações sociais. A criança, por 

possuir suas convicções, formula e dá um sentido particular ao mundo que a 

rodeia (COHN, 2005).    

Ainda em relação aos projetos pedagógico, houve esforço, por parte das 

professoras, em adequar as orientações fornecidas nos encontros ao contexto 

de trabalho, na tentativa de inserir a mídia televisiva como um campo 

discursivo na escola, considerada local privilegiado para a recepção da TV. 

Deve-se reconhecer a complexidade do trabalho com projetos pedagógicos, 

pois para desenvolvê-los com desenvoltura, faz-se necessário continuar 

exercitando tal atividade. O curso oferecido serviu como pontapé inicial, como 

sensibilização para os benefícios do trabalho com essa metodologia. Somente 

a participação no curso não assegura às professoras o domínio dessa 

abordagem pedagógica.   

Mesmo sabendo dos benefícios da proposição de um curso de formação 

continuada, a consciência das limitações impostas por um trabalho realizado a 

curto/médio prazo era patente. O desenvolvimento de cursos, programas, 

projetos formativos não conduzem automaticamente às mudanças, sendo seus 

resultados imediatos restritos à sensibilização de um grupo. Portanto, não se 

almejava que ao receber os certificados de participação as professoras 

estivessem aptas a desenvolver, independentemente, projetos voltados para a 

leitura crítica da TV. Somente com a continuidade dos estudos e 

experimentações é que o professor conseguirá ter maior segurança e 

autonomia nesse terreno. Mas a semente foi plantada e alguns frutos puderam 

ser colhidos após o primeiro ano de conclusão do curso, apesar dos atropelos 

e da organização do espaço escolar oficial impedir a implementação de certas 

práticas diversificadas e ainda não oficializadas. Prova disso são as entrevistas 
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concedidas por algumas professoras, cujos relatos revelam as tentativas de 

continuidade da criação de estratégias didático-pedagógicas para o uso crítico 

e criativo da mídia televisiva.     

 Na verdade, o curso serviu para a construção de um alicerce. Após a 

conclusão do curso, as professoras poderiam dar continuidade aos estudos 

sobre o tema da mídia-educação, participando em outros projetos pedagógicos 

ou ações envolvendo a leitura critica da mídia em solo educativo. É importante 

que o professor construa a sua própria autonomia para buscar de forma 

independente informações e construir novos conhecimentos.   

No caso das participantes, alguns percalços puderam ser notados 

quando tentaram implementar ações envolvendo a mídia televisiva nas 

escolas.  Existe uma configuração institucional e circunstancial que ultrapassa 

as vontades declaradas das envolvidas. O formato das escolas, com propostas 

baseadas numa visão limitada de currículo, com poucos espaços para a 

socialização das experiências docentes, aliadas ao cotidiano atribulado desses 

profissionais - com carga de trabalho que ultrapassa frequentemente às 40 

horas semanais - apresenta-se como entraves que dificultam a 

operacionalização de um trabalho contínuo no campo da mídia educação. Sem 

o apoio da instituição, baseando-se apenas em projetos isolados, as propostas 

de leitura crítica da mídia tornam-se fragilizadas, pois de certa forma se 

encontram condicionadas à aceitação da equipe escolar, que deve abraçar a 

inserção da proposta, de preferência no Projeto Político Pedagógico da escola, 

no sentido de fornecer unidade ao trabalho e garantir a sua continuidade.     

 Nas entrevistas finais realizadas após doze meses do término do curso, 

esse descompasso ficou evidenciado. Algumas professoras procuraram a 

equipe gestora, com intenções de divulgar as experiências a partir do curso, 

mas a proposta foi recebida com pouco entusiasmo, denotando a inexistência 

de espaços de socialização nas escolas. A estrutura organizacional e 

administrativa das instituições, com suas normas e preceitos rígidos, 

privilegiando o cumprimento rigoroso dos dias letivos, acaba dificultando a 

efetivação de mudanças. A criação de ambientes de sociabilidade entre 

professores é urgente. O grande número de alunos matriculados nas salas de 
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aulas, com seus professores “dando aula” e cumprindo rigorosamente os 

horários de trabalho, não implica considerar que se esteja oferecendo ensino 

de qualidade. Pelo contrário, denuncia o descaso perene por que passa a 

educação pública, cuja função acaba sendo, com freqüência, apenas a de 

“fingir” que ensina.   

 Mas isso não implica em desconsiderar as “pequenas ações” realizadas 

pelos professores e a busca pela qualificação, necessárias para atender as 

novas demandas educacionais despontadas. Mesmo não contando com o 

apoio da equipe escolar, o que não o exime de cumprir o seu papel enquanto 

educador, resta ao professor o desenvolvimento de ações individuais. Já que 

não é possível beneficiar a comunidade escolar, trabalha no âmbito do 

pequeno grupo.   

 Em outros depoimentos, quando foi possível uma relação dialogada com 

a equipe escolar, percebeu-se os benefícios do envolvimento entre o professor 

e os demais profissionais da escola. Tendo desenvolvido conhecimentos 

básicos sobre a área de mídia educação, algumas ações puderam ser 

realizadas, compreendendo a instituição como um todo e beneficiando 

contingente maior de alunos e professores.  

 É valido salientar que os estudos não podem se restringir aos momentos 

vividos com o grupo. Para que o conhecimento da área seja atualizado, é 

preciso recorrer quando possível a novos referenciais e acompanhar as 

recentes discussões da área. Ainda nos encontros, as professoras foram 

incentivadas a participar de eventos científicos. Nas falas coletadas depois da 

conclusão do curso, não notamos ações visando a esse objetivo. Os trabalhos 

não foram socializados para a comunidade acadêmica, apesar de ter sido 

fornecida lista contendo os principais eventos ocorridos naquele período e a 

indicação de revistas científicas de circulação local e nacional. Talvez a 

dificuldade em transformar os projetos em artigos tenha afastado o grupo 

dessa atividade, mesmo com a oferta de orientação para esta tarefa.  

Em todo caso, reafirma-se a necessidade da formação permanente do 

professor, não se limitando apenas à graduação, uma vez que esta não 

consegue abarcar os conhecimentos e experiências necessárias ao exercício 
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prático da docência e demais atividades da área educacional. Incentiva-se a 

procura por outros espaços de socialização, tais como cursos de atualização, 

de formação continuada; a produção de artigos para publicação em revistas, 

periódicos e eventos científicos; a participação como colaborador em projetos 

vinculados a centros de pesquisa e universidades, além de outras atividades 

formativas como a pós-graduação, nas modalidades especialização, mestrado 

e doutorado.    

Em se tratando de escolas públicas, compete a iniciativa municipal, 

estadual e federal o oferecimento de oportunidades para o crescimento dos 

professores vinculados ao quadro de professores promovendo, periodicamente, 

oportunidades de qualificação profissional, propiciando a oxigenação e 

reciclagem das idéias e contribuindo para a criação de alternativas visando ao 

enfrentamento das problemáticas surgidas na escola.  

Como a pesquisa tratou da esfera municipal, seguem abaixo alguns 

comentários acerca desse setor. A Secretaria Municipal de Educação (SME) 

tem procurado, nos últimos anos, oferecer qualificação para seus profissionais, 

embora não consiga ainda conciliar as suas propostas com a disponibilidade de 

tempo do professor (geralmente os cursos são oferecidos num horário diferente 

daquele em que o professor é vinculado ao município, ou mesmo no final de 

semana (sábados). Além de cursos de capacitação, possui convênio com o 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), disponibilizando 

cursos de licenciatura e pós-graduação (especialização em áreas da 

educação). E, também, mantém parceria com o Governo Federal66, para o 

oferecimento de especializações em alguns campos da esfera educativa.  

No que tange a área de mídia-educação, a SME possui o Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE), situado no Centro Municipal de Referência em 

Educação Aluízio Alves (CEMURE), órgão suplementar criado para favorecer a 

formação dos educadores do município. Nesse sentido, são oferecidos cursos 

de formação continuada voltados para o trabalho com as mídias, os quais 

destacamos: Informática básica, Educação digital (Linux educacional),  

                                                            
66 Esses cursos são oferecidos numa parceria entre a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o 
Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFRN). A SME participa somente oferecendo o 
público-alvo e o prédio para a realização de momentos presenciais.  
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Tecnologias na educação, Edição de vídeos, Produção de aulas com recursos 

multimídia, Projetos educativos, Stop motion, Foto digital, Curso básico de 

suporte técnico. Além disso, oferecem outras atividades como: amostras de 

vídeos produzidas pelos professores e concursos fotográficos.  

Ao analisar a proposta dos cursos oferecidos, percebe-se a intenção de 

instrumentalizar os professores e demais servidores para o manuseio dos 

equipamentos tecnológicos, atribuindo a tais recursos a função de ferramentas 

para o ensino. Ou seja, objetiva-se um uso como suporte, sem a preocupação 

com a compreensão do que tais mídias e programas representam. Trabalham 

essencialmente com a intenção de dominar a linguagem técnica de 

funcionamento dos aparelhos e programas: manuseio do computador, uso da 

câmera de vídeo e/ou câmera fotográfica, emprego dos aplicativos. Não há 

uma preocupação em refletir sobre o significado social dessas tecnologias, 

pensá-las enquanto objeto de estudo, permitindo aos professores a chance de 

construírem conceitos referentes à mídia-educação. Sem contar que grande 

parte das escolas municipais não dispõe em seu patrimônio laboratórios de 

informática, nem tampouco câmeras fotográficas e filmadoras. Então, qual o 

objetivo de oferecer uma gama de cursos, sem disponibilizar aos professores 

os equipamentos necessários para implementar tal trabalho? É, até certo 

ponto, contraditório, pois qualifica o docente (mesmo de forma limitada), para 

não poder aplicar tais conhecimentos em sua prática pedagógica67.  

No caso do curso de Edição de vídeo, o professor é treinado para 

registrar os projetos e demais ações desenvolvidos na escola. Os alunos 

                                                            
67 Participando de um evento científico, encontramos uma professora da rede municipal que 
participou do curso de Stop motion (do inglês, “movimento parado”), oferecido pelo CEMURE. 
O Stop motion é uma técnica de animação, na qual são montados cenários com diversos 
materiais (geralmente sucata e massa de modelar). É utilizada a câmera fotográfica ou 
filmadora, sendo os modelos movimentados e fotografados “quadro a quadro” e, depois, 
colocados numa película de filme. Na organização desse trabalho, que requer recursos 
materiais tecnológicos, a professora não contou com o apoio da escola, nem do CEMURE, 
cabendo a ela desembolsar os recursos necessários. Percebe-se que a experiência foi 
realizada pela professora, mas caso não tivesse condições para a compra de materiais, não 
seria possível. Não houve um apoio da rede municipal de ensino. O sucesso da proposta 
dependeu unicamente do esforço da professora e das condições financeiras desta. As 
experiências são realizadas, mas em que condições? É importante refletir sobre esse aspecto, 
pois as dificuldades apresentadas inviabilizam cursos dessa natureza, os quais não 
disponibilizam os materiais necessários para a implementação das atividades. É preciso que o 
CEMURE, quando proponha esse tipo de curso, ofereça as condições necessárias.  
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tornam-se meros coadjuvantes nesse processo, aparecendo nas filmagens 

como figuras decorativas, ao invés de tornarem-se produtores de imagens. 

Vargas, Rocha e Freire revelam que os trabalhos de produção, quando 

realizados diretamente com e pelos alunos, ajudam na construção da base 

analítica para a formação de consumidores e produtores mais atentos e críticos 

em relação aos vídeos mobilizando, também, o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas dos discentes (VARGAS, ROCHA, FREIRE, 2007).  

O processo de produção também deve ser usado como medida para a 

democratização do acesso às tecnologias na escola. Lidando diretamente com 

o fenômeno da produção, desvenda-se o universo de criação das imagens, o 

que facilita a compreensão do seu processo de criação. Por isso, o domínio da 

técnica precisa ser acompanhado da reflexão sobre a produção. A imagem não 

é idealizada de forma aleatória, pois existem intencionalidades que permeiam a 

sua criação, cabendo aos apreciadores desse produto compreender a 

significação dos signos imagéticos.    

Em se tratando das pesquisas68 relacionadas ao tema tratado neste 

estudo, notamos algumas diferenciações em termos de encaminhamentos e 

objetivos a serem atingidos. Nas experiências de Fischer e Magaldi (2001), a 

intenção dos cursos ministrados foi voltada para o crescimento pessoal do 

professor. A aplicação profissional desse aprendizado, os benefícios para o 

alunado a partir dos conhecimentos construídos pelo docente foi considerado 

pauta para outra proposta de formação. Na verdade, o principal objetivo 

concentrava-se na possibilidade de ampliação do repertório cultural, formativo 

e informativo desses profissionais. 

Comparando com a pesquisa realizada, percebe-se que os objetivos de 

formação docente e sua implementação, em solo educativo, são evidenciados 

claramente. Há um lado “prático” permeando a proposta. A par disso, tanto o 

lado pessoal quanto o profissional foram contemplados, uma vez que tais 

instâncias apresentam-se inseparáveis do ponto de vista formativo.   

                                                            
68 Citamos algumas pesquisas ligadas a “formação docente e mídia televisiva” no segundo 
capítulo, no item Mídia televisiva e formação docente: propondo um “estado da arte”. 
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No trabalho desenvolvido por Belloni (2001) o foco recaiu na aplicação 

de um kit de materiais69 destinados a “formação do telespectador”, no qual os 

professores deveriam utilizá-los junto aos alunos. No ano de 1993 foram 

realizadas experiências-piloto em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em 

Brasília e no Rio Grande do Norte. Somente neste último Estado, não houve 

trabalho efetivo de preparação dos professores, pois os kits foram apenas 

entregues para algumas escolas, sem haver discussões sobre as suas 

finalidades formativas.  

A própria Belloni reconhece que antes da implementação do Programa, 

duas hipóteses fundamentavam a sua proposta: primeiro, que os jovens seriam 

capazes de exercer um olhar crítico sobre a mídia televisiva, demonstrando 

interesse pelos estudos propostos; segundo, que os professores estariam 

aptos a utilizar o kit, sem formação prévia específica. A predisposição dos 

alunos foi confirmada, mas a independência do professor foi refutada, pois 

houve a necessidade, na maioria dos casos, de preparação prévia dos 

docentes, sendo este o caminho para obterem êxito com o experimento.      

Comparando o experimento de Belloni com o trabalho desenvolvido na 

pesquisa de tese, a formação do professor para o uso crítico e criativo da mídia 

televisiva foi colocada como prioridade desde o princípio. O professor precisa 

de orientações prévias, de qualificação específica, visando ao desvelamento 

dos códigos presentes na linguagem televisiva, assim como à reflexão sobre 

possíveis estratégias didático-pedagógicas que atendam aos interesses e 

necessidades dos alunos.  Propor estratégias de formação para os 

professores, considerando as especificidades da área de mídia-educação, é 

algo fundamental para a construção de conceitos afeitos a esse campo do 

conhecimento.  

Além disso, percebe-se a preocupação de Belloni (2001) com a 

proposição de material para inserir tanto alunos quanto professores dentro dos 
                                                            
69 Conforme afirma Belloni (2001), os materiais que compõem o kit foram elaborados e 
produzidos nos anos de 1990 e 1991, sendo lançados oficialmente no ano seguinte (1992). A 
produção ficou a cargo de uma equipe interdisciplinar de estudantes, sob a orientação dessa 
pesquisadora, contando com a colaboração de professores oriundos da área de Pedagogia e 
de Produção de vídeos. A confecção ficou por conta da Universidade de Brasília, tendo 
recursos do Centre International de l’Enfance (França) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).   
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estudos de mídia-educação. A proposta da tese partiu da edificação de um 

alicerce teórico para os professores, complementado pela ação prática, que 

consistiu na construção coletiva, por parte de professores e aluno, da pauta 

midiática, ou seja, dos temas a serem discutidos em sala de aula. Portanto, foi 

possível fugir de determinismos engessados em livros que direcionam o que 

deve ser discutido ou analisado. Defendeu-se que os temas precisam partir da 

realidade e das necessidades dos discentes, assim como dos assuntos 

evidenciados pela mídia num dado momento.   

O estudo desenvolvido por Pontes (2009) evidencia aproximações com o 

trabalho aqui apresentado, embora o percurso inicial tenha apresentado 

variações. O pesquisador fez um levantamento prévio com os professores 

sobre concepções que permeiam o imaginário dos professores seguindo o 

tema “TV e aprendizagem infantil”. Depois, partiu para a formação do grupo 

pesquisado, propondo encontros sistemáticos, culminando com a elaboração 

de projetos pedagógicos. O que fundamentalmente diferencia os dois estudos é 

o direcionamento dado às discussões grupais. Enquanto Pontes fixou como 

tema TV e aprendizagem das crianças na Educação Infantil, o caminho 

explorado nesta tese seguiu por itinerário mais alargado, propondo debates 

que englobavam outras modalidades do ensino, atravessando maior variedade 

de domínios teóricos e metodológicos.   

Como ficou evidenciado ao longo destes escritos, a área de mídia 

televisiva e educação, apesar dos recentes estudos estarem voltados para 

outros campos midiáticos, precisa ser retomada, revista e discutida. O debate 

não foi esgotado, requerendo a realização de novas investigações que 

propiciem outras descobertas, tendo em vista que a incorporação dessa mídia 

na escola ainda ocorre de modo limitado. E a formação docente aparece como 

elemento de destaque para a incorporação das mídias em solo educativo.  

Mas a TV continua exercendo a sua supremacia, ganhando novos 

espaços e suportes. Ao longo das décadas, a televisão tem acompanhado o 

desenvolvimento científico e tecnológico, sendo aprimorada e assegurando o 

seu status de mídia mais acessada. A televisão ganhou outros espaços, 

especialmente na internet, dando possibilidade ao usuário de acompanhar a 
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programação televisiva enquanto navega pelos sítios de seu interesse.  É 

possível, inclusive, acompanhar vários programas ao mesmo tempo. Portanto, 

as mídias consideradas “tradicionais”, a exemplo do rádio e da TV, tem 

conseguido se firmar mesmo diante do aparecimento de outras mídias mais 

sofisticadas. Muda-se, apenas, o suporte de difusão das imagens e sons, mas 

os princípios de leitura continuam sendo válidos, salvo algumas 

particularidades ocasionadas pela inserção de novos elementos, como a 

interatividade.  

A internet trouxe a possibilidade de criação de mídia, de circulação de 

idéias, o que permite aos usuários a produção e divulgação dos materiais pela 

rede. É possível produzir um audiovisual, elaborado pelos próprios alunos e 

colocá-lo a disposição em Blogs ou em páginas voltadas especificamente para 

vídeos, como o Youtube70.  Para a escola, esses endereços representam um 

recurso de grande valia, pois se abrem canais de valorização do trabalho 

realizado pelos alunos, aventurando-se no exercício de produção. Segundo 

Buckinghan, a chegada das tecnologias digitais tem criado novas e 

significativas oportunidades, permitindo a construção de produtos midiáticos 

com qualidade, produzindo e editando imagens diversas, além de divulgá-las 

de forma ampliada pela internet. Este é provavelmente o aspecto da educação 

para as mídias que tem mais probabilidade de gerar entusiasmo nos 

estudantes (BUCKINGHAM, 2005).   

Ainda tratando das inovações tecnológicas e da pesquisa científica, o 

advento da TV digital evidencia a importância da televisão, sendo 

reincorporada no rol das pesquisas sobre mídia educação. Nesse contexto de 

mudanças, a TV digital desponta como uma realidade a ser considerada, tendo 

em vista as mudanças ocasionadas pela sua inserção social. Da conexão entre 

o sistema de TV tradicional, com os equipamentos oriundos das 

telecomunicações informáticas, surge a TV digital.   

Em 02 de dezembro de 2007, a TV digital foi oficialmente lançada no 

Brasil. O Ministério das Comunicações estipulou até 2016 a implantação do 

                                                            
70 Trata-se de sítio voltado para a difusão de diversos vídeos. Para acessá-lo, basta digitar o 
endereço www.youtube.com. Criando uma conta (cadastro), é possível disponibilizar vídeos 
produzidos, tornando-se um canal aberto para qualquer usuário propagar suas produções.  
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modelo digital de TV em todo o país. É chegado o momento de criação do 

marco regulatório de radiodifusão e as tomadas de decisão sobre as políticas 

públicas de comunicação no país. A escola não pode ficar fora desse amplo 

movimento.  

Em sua concepção, a nova TV traz a promessa de proporcionar algumas 

mudanças conceituais para a mídia televisiva, oportunizando a inclusão digital. 

Traz também mudanças significativas na maneira de se assistir TV, alterando, 

por exemplo, a relação entre emissor e usuário. De um padrão analógico, 

passa-se a um padrão digital, através da inserção de recursos da informática 

na televisão, disponibilizando aos telespectadores alguns serviços que 

atualmente encontram-se restritos ao universo dos computadores. Silva 

anuncia algumas modificações, presenciadas a partir da implantação global da 

TV digital, acreditando que “uma possível transformação ocorrerá com a 

implantação do padrão digital, na sua estrutura técnica e de conteúdo, que 

constitui informações, aplicações e serviços ou produtos a que o público terá 

acesso, tanto em aparelho fixo quanto móvel” (SILVA, 2008, p. 117).  

Como principais características desse novo formato de TV, pode-se 

destacar: a alta definição de imagem (1080 linhas), o formato da imagem (16:9, 

semelhante à tela de cinema), a melhoria na qualidade do som e a 

interatividade entre emissor e usuário. A portabilidade também aparece como 

novidade, sendo possível captar o sinal de TV através de um celular com este 

recurso, por exemplo.  

Sobre este último aspecto convém fazer alguns comentários, pois tal 

modificação no modelo de recepção acarreta contribuições significativas para o 

âmbito educativo. Para Levy, o conceito de interatividade aparece agregado às 

novas tecnologias de informação e comunicação, significando uma 

“participação ativa do beneficiário de uma transação de informação” (LEVY, 

1999, p. 79). Isso significa que o usuário vivencia diretamente a aquisição da 

informação, através de ações concretas. A bidirecionalidade constitui-se numa 

das principais características da TV digital, consistindo no contato aproximado 

entre emissor e receptor, o que permite uma participação mais ativa entre os 

pólos envolvidos. O termo “teleinterativo” utilizado por Cabral (2005) designa 
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esse novo usuário das mídias, capaz de desenvolver uma postura ativa e 

crítica diante das telas.  

É pelo principio da interatividade que podemos perceber os benefícios 

diretos para o campo da educação. Aglaé e Gallo mostram que por intermédio 

da estruturação de um conteúdo interativo para a TV, no qual os sujeitos 

podem estabelecer uma comunicação com a tecnologia, são propiciadas novas 

aprendizagens de forma imediata e significativa. Quando o processo interativo 

é acionado, algumas habilidades são requeridas, tais como a percepção, a 

atenção, a memória, a tomada de decisão, a resolução de problemas, dentre 

outras (AGLAÉ, GALLO, 2009). Isso leva-nos a acreditar que tal processo 

permite o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos educandos, 

requerendo a criação de estratégias adequadas para obter essa finalidade. 

Que habilidades podem ser desenvolvidas pelas crianças, estando em contato 

com a TV digital? De que forma podemos utilizar a interatividade da TV digital 

no trabalho pedagógico com crianças?   Esses são alguns questionamentos 

lançados ao campo do ensino que podem reverter em temas de ulteriores 

pesquisas.   

No campo da formação docente para as mídias, aparecem novas 

demandas em termos de aprendizagem. O aparecimento da TV digital, 

conforme mostrado, suscita novas formas de interatividade, o que requer a 

presença de um mediador para auxiliar os discentes, a fim de empreender um 

contato produtivo e significativo com esta mídia. Abrem-se novos caminhos 

para a pesquisa sobre a formação do professor. Primeiro, deve-se descobrir 

que conhecimentos os profissionais da educação já possuem sobre essa nova 

tecnologia, que sentidos atribuem à TV digital, que propostas educativas são 

capazes de desenvolver utilizando o princípio da interatividade e como os 

cursos de formação inicial e continuada se preparam para atender a essa 

recente realidade.  

São muitas as questões levantadas. Espera-se que nos próximos anos, 

tais indagações sejam respondidas, mobilizando a proposição de novas 

pesquisas dentro do campo da formação docente para a mídia-educação. 

Essas medidas beneficiariam a criação e a inserção de propostas pedagógicas 
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inovadoras nas escolas, beneficiando o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, através da qualificação 

do professor para a proposição de estratégias didático-pedagógicas que 

explorem as potencialidades desses discentes.  
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A INFÂNCIA E SUA SINGULARIDADE 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo 

que vira no campo dois dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo 

fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio 

contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de 

buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo.  

Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de 

jogar futebol durante quinze dias. Quando o menino voltou falando que 

todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 

queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a 

mãe decidiu levá-lo apo médico. Após o exame, Dr. Epaminondas 

abanou a cabeça: 

- Não há nada a fazer, Dona Colo. Este menino é mesmo um caso 

de poesia. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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PESCADORES DE VIDA 

 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para 

descobrir o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado 

das dunas altas, esperando.  

Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de 

areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E 

foi tanta imensidão que o menino ficou mudo de beleza.  

E, quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, 

pediu ao pai: 

-Me ajuda a olhar! 

 

Eduardo Galeano 
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Televisão 

 

Arnaldo Antunes/Marcelo Fromer/Toni Belloto 

 
A Televisão 
Me deixou burro 
Muito burro demais 
 

Oi! Oi! Oi! 
Agora todas coisas 
Que eu penso 
Me parecem iguais 
Oi! Oi! Oi!... 
 
O sorvete me deixou gripado 
Pelo resto da vida 
E agora toda noite 
Quando deito 
É boa noite, querida.... 
 
Oh! Cride, fala prá mãe 
Que eu nunca li num livro 
Que o espirro 
Fosse um vírus sem cura 
Vê se me entende 
Pelo menas uma vez 
Criatura! 
Oh! Cride, fala prá mãe!... 
 
A mãe diz prá eu fazer 
Alguma coisa 
Mas eu não faço nada 
Oi! Oi! Oi! 
A luz do sol me incomoda 
Então deixa 
A cortina fechada 
Oi! Oi! Oi! 
 
É que a televisão 
Me deixou burro 
Muito burro demais 
E agora eu vivo 
Dentro dessa jaula 
Junto dos animais... 
 
Oh! Cride, fala prá mãe 
Que tudo que a antena captar 
Meu coração captura 
Vê se me entende 
Pelo menos uma vez 
Criatura! 
Oh! Cride, fala prá mãe!... 
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Santa Clara padroeira da televisão 

                                           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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Situações-problema: a mídia televisiva no cotidiano escolar 

 

Conforme comentado em outras oportunidades, o cotidiano escolar está 

permeado de situações envolvendo a mídia. Seja nas rodas de conversa entre 

os alunos, ou durante o desenvolvimento de uma determinada temática em 

sala, o conteúdo televisivo vêm à tona, revelando os programas assistidos e a 

leitura realizada pelos discentes frente às imagens apresentadas. Diante deste 

fato, apresentamos algumas situações fictícias, a fim de suscitar discussão e 

gerar a produção de possíveis estratégias diante de ocorrências que 

possam aparecer no dia-a-dia do professor: 

 

1) O professor Marcos estava desenvolvendo um trabalho com seus alunos 

voltado para a religião afro-brasileira. Num determinado momento, os alunos 

começam a comentar sobre uma novela veiculada na TV, em cuja trama 

aparece personagens que cultuam o candomblé. Como estabelecer uma 

relação entre o trabalho da sala e essa contribuição trazida pelo aluno? 

 

2) Manhã de uma segunda-feira. Os alunos chegam à sala, se acomodam nas 

carteiras e começam a conversar entre si sobre o que fizeram durante o final 

de semana. A professora Dulce entra, deseja bom dia aos alunos e senta em 

sua mesa. Os alunos voltam a conversar sobre o mesmo tema, listando os 

programas assistidos e as histórias contadas pela TV. Que atitude poderia ser 

tomada pela professora diante deste fato? 

 

3) A professora Micaela observa o recreio da escola e procura em meio às 

crianças os seus alunos. Entre as brincadeiras percebidas, nota que existe o 

predomínio de golpes de luta. Cada um deles recebe um codinome particular, 

geralmente de origem nipônica. Ao entrarem na sala, em alguns momentos, 

essas atitudes continuam e, algumas vezes, chegam a se agredir, provocando 
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desavenças entre eles. Conversando com outros professores sobre este 

problema, constata que os alunos estão assistindo a um desenho infantil, cuja 

violência é um dos principais ingredientes da trama. A partir dessa constatação, 

que atitudes podem ser tomadas pela professora? 

 

4) Durante o início das aulas, nos intervalos e demais momentos de 

socialização dos alunos, a professora Benedita percebe que suas alunas 

procuram vestir-se de uma forma muito semelhante. Praticamente as mesmas 

saias, calças, sandálias e assessórios. O mesmo penteado e maquiagem. Em 

casa, assistindo a programação da TV aberta, percebe nítidas semelhanças 

das suas alunas com as personagens de um determinado seriado. Percebendo 

este fato, que relaciona comportamento, atitude, consumismo, que 

procedimento poderá ser adotado pela professora, buscando desenvolver um 

trabalho voltado para a sua disciplina?  

 

5) A professora Lara encontra-se diante de um problema constante em sua 

sala de aula: todos os dias, os alunos chegam na sala comentando sobre uma 

novela chamada “Mutantes”, utilizando uma espécie de prótese dentária e 

compondo um personagem semelhante ao vampiro. De modo geral, tem 

ignorado este momento, procurando distanciar-se desse fato, preferindo 

trabalhar os conteúdos curriculares previstos pela escola. O que esta 

professora pode fazer para tentar integrar estas vivências dos alunos à sua 

proposta pedagógica?   

 

Bom trabalho! 

 

Sandro Cordeiro 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

CURSO LENDO IMAGENS, FORMANDO PROFESSORES 

 

Escrevendo as memórias televisivas... 

 

 Quando resgatamos o passado, fazemos um mergulho em nosso íntimo, 
vindo a tona imagens, vivências, lembranças, cheiros, gostos... Momentos que 
nos fazem rir, chorar, recordar, reviver. Esses momentos são considerados 
formativos, pois sendo trazidos para o presente, podemos atualizar essa 
memória e perceber as interconexões com a atualidade, dando uma nova 
roupagem no que foi vivido, ressignificando essas situações e saberes 
produzidos. 

 Com essa atividade objetivamos: 

 - Resgatar a história de vida dos professores-colaboradores, percebendo 
os  momentos importantes de sua existência e a ligação destes com a mídia 
televisiva.  

 

Orientações para elaboração do texto: 

 O texto a ser elaborado é uma criação pessoal. O direcionamento quem 
dará é o próprio escritor. Por isso, utilize toda a sua criatividade para contar os 
momentos significativos da sua trajetória de vida. Se você preferir, poderá 
recorrer a documentos, relatos, fotos da época e outros materiais que auxiliam 
em seu relato.  

Para ajudar, pode-se seguir o roteiro abaixo: 

 

1 – Memória pessoal – Eu e a TV 

- onde nasci, minha família, meus amigos de infância, as brincadeiras, os 
principais programas da família; 
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- minha (s) escola (s): professoras, propostas de ensino da escola; os recursos 
audiovisuais das escolas; 

- a TV em minha vida: principais programas assistidos, comerciais, horários, 
recepção (família, amigos ou sozinho); 

- a fase adulta: expectativas, mercado de trabalho, nova família (casamento, 
filhos, etc); 

- a relação do adulto com a TV. 

- estabelecer, sempre que possível, relação com o contexto histórico mais 
amplo. 

 

2 – Memória profissional: Eu, o trabalho e a TV 

- por que me tornei professora; 

-quando comecei a trabalhar; 

- as escolas em que trabalhei; 

- a proposta pedagógica das escolas em relação à TV; 

- como utilizei a TV? 

- conhecimentos sobre a mídia televisiva. Se os tenho, onde adquiri?  

- hoje: como vejo o trabalho com a TV? 

- considero importante o trabalho com a mídia televisiva na escola? Por que? 

 

Bom trabalho!  

Sandro Cordeiro - sandcord8022@yahoo.com.br 

Natal/Maio/2008 
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Entre telas, diálogos e estratégias
formação docente para a mídia televisiva
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