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RESUMO 

 

Esse trabalho dissertativo desenvolve-se diante do espaço e tempo de uma parceria 
entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) do município do Natal, Rio Grande 
do Norte (RN), por meio da equipe de docentes formadores do Programa de Formação 
Continuada de Professores de Educação Física (FOCO-EF), e o Departamento de 
Educação Física (DEF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
através da equipe de docentes e discentes do Laboratório de Estudos em Educação 
Física, Esporte e Mídia (LEFEM). O objetivo dessa pesquisa foi analisar a apropriação 
da cultura digital pelos docentes da SME do município do Natal-RN, durante as 
experiências nos encontros do FOCO-EF. Enquanto delineamento dessa investigação 
acionamos a pesquisa-ação, tendo como atores e atrizes desse processo investigativo 
96 docentes em atuação profissional, a equipe de docentes formadores e dos 
discentes e docentes da UFRN, vinculados ao LEFEM. Dos 14 encontros promovidos 
pelo FOCO-EF, sete foram mediados pelas ações do LEFEM, provendo diálogos entre 
a Educação Física Escolar e a cultura digital. Esses encontros foram mobilizados por 
conceitos que problematizaram esses diálogos: comunicação, mediação, narrativa e 
gamificação. Dessa forma, o espaço e tempo empírico de nossa pesquisa-ação 
consistiu nas vivências dos encontros mediados pelo LEFEM. Para tanto, enquanto 
levantamento de informações, utilizamos entrevistas, questionários e a observação-
participante. Ao longo dos encontros, diferentes relações foram estabelecidas pelos 
docentes com a cultura digital, entre visões pessimistas e otimistas, é possível 
anunciar o reconhecimento de sua presença nos distintos contextos de atuação, 
principalmente através da percepção dos diferentes modos de ser e agir das novas 
gerações. No entanto, identificamos a existência de fatores intrínsecos e extrínsecos 
na (des)mobilização desses docentes com a apropriação da cultura digital, na qual 
duas tendências intrínsecas, aparecem como principais fatores de potência para essa 
mobilização: 1) a concepção de ensino; e 2) a crença na cultura digital como 
possibilidade de relações com a Educação Física Escolar. 
 

Palavras-chave: Comunicação; Experiência; Formação de Professores; Pesquisa-

ação; Saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation is based on a partnership between the Municipal Secretary of 
Education (SME) of the municipality of Natal, Rio Grande do Norte (RN), through the 
team of teachers who form the Continuing Education Program of Physical Education 
Teachers (FOCO- EF), and the Department of Physical Education (DEF) of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN), through the team of teachers and students 
of the Laboratory of Studies in Physical Education, Sport and Media (LEFEM). The 
objective of the research is to analyze the appropriation of the digital culture by the 
SME teachers of the municipality of Natal-RN, during the FOCO-EF meetings. This 
research has as the methodology the action research, having as actors of this 
investigative process 96 professors in professional practice, the team of teacher 
trainers and the students and teachers of UFRN, linked to LEFEM. 14 meetings were 
conducted by FOCO-EF, of which 7 were mediated by LEFEM actions, providing 
dialogues between Physical School Education and digital culture. These meetings 
were mobilized by concepts that problematized these dialogues: communication, 
mediation, narrative and gamification. In this way, the empirical space and time of our 
action research consisted of the experiences of the meetings mediated by LEFEM. For 
the collection of information, we used interviews, questionnaires and participant 
observation. Different relationships were established by teachers with digital culture, 
between pessimistic and optimistic visions, it is possible to announce the recognition 
of their presence in the different contexts of action, through the perception of the 
different ways of being and acting of the new generations. However, we have identified 
the existence of intrinsic and extrinsic factors in the mobilization and demobilization of 
these teachers towards the appropriation of the digital culture. Two intrinsic tendencies 
appear as the main power factors for this mobilization: 1) the conception of teaching; 
and 2) the belief in digital culture as a possibility of relations with Physical School 
Education. 
 

Keywords: Communication; Experience; Teacher training; Action research; Know. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Essa dissertação nasce de um enredamento de trajetórias individuais e 

coletivas, que se aproximaram nos diferentes espaços e tempos dos encontros dessa 

investigação. Assim, situar a minha própria trajetória até a chegada do contexto dessa 

pesquisa se apresenta como elemento indispensável para a elaboração do 

enredamento narrativo que constituem esse trabalho. 

Em meio ao meu contexto de infância, situada no município de Cáceres no 

interior do Estado de Mato Grosso (MT), conheci o handebol no meu ambiente escolar, 

que futuramente seria um dos desdobramentos que me levaria a prestar vestibular 

para o curso de Educação Física (EF). Essa modalidade esportiva me possibilitou 

várias experiências para fora de meu contexto cotidiano, ao me proporcionar viagens 

para participar de competições em outras cidades. Em um desses eventos, IV Jogos 

Estaduais Escolares de Mato Grosso, realizado na cidade de Nova Mutum no ano de 

2008, realizamos o que hoje consigo identificar como minha primeira experiência de 

aproximação dos elementos da EF no diálogo com a comunicação, mídia1 e tecnologia 

em uma perspectiva criativa e crítica. 

Um colega de equipe, levou uma câmera filmadora para gravarmos algumas 

de nossas partidas durante o evento, porém, esse dispositivo acabou sendo usado 

em diferentes contextos. Começamos a gravar situações cotidianas durante o evento, 

uma delas aconteceu durante a visita de uma equipe de reportagem de uma emissora 

televisiva local, que estava entrevistando escolares, participantes da competição, em 

nosso alojamento. Nesse momento decidimos chegar no meio da entrevista e 

começar a entrevistar a equipe de reportagem com a nossa câmera filmadora, 

utilizando simbolicamente como microfone um desodorante. O cinegrafista da 

emissora continuou a gravação da cena, e para a nossa surpresa ela acabou indo ao 

ar na emissora local. A partir desse momento começamos a realizar outras entrevistas, 

com estudantes e docentes, participantes da competição, no próprio alojamento e 

durante as partidas esportivas do evento. 

                                            

1 Mídia é uma palavra que possuí pelo menos três dimensões: (a) a mídia enquanto conteúdo midiático; 
(b) a mídia como dispositivo que realiza a mediação do conteúdo midiático; e por fim (c) a mídia 
enquanto instituição que detém as estruturas e possibilidades de produção e veiculação dos conteúdos 
midiáticos para os dispositivos. 
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Naquele momento deixamos de consumir conteúdos midiáticos sobre a nossa 

própria experiência para produzir a nossa própria narrativa sobre aqueles dias. Porém, 

essa minha tomada de consciência só foi retomada com a minha entrada no curso de 

EF pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), iniciado em 2011, bem 

como no curso de Produção Multimídia, na modalidade de Educação a Distância 

(EAD), pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) no ano de 2012. 

É no curso de EF, na disciplina de Jogo, que começo a vislumbrar 

possibilidades de relacionar minhas inclinações para a comunicação, mídia e 

tecnologia, com a EF. Ao pensar sobre tais relações, a partir de indicações promovidas 

na disciplina, encontrei um universo de pesquisas que mobilizaram diferentes 

reflexões e ações, principalmente com a minha entrada no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), tendo como um dos produtos a minha 

monografia de conclusão de curso. 

Essa monografia de conclusão de curso emergiu de uma aproximação entre a 

Escola Estadual Dr. Leopoldo Ambrósio Filho com o curso de EF da UNEMAT por 

meio do PIBID, possibilitando estabelecer diálogos com o cotidiano escolar e suas 

possibilidades pedagógicas. Foi durante o ano de 2014 que iniciamos uma pesquisa-

ação dentro das atividades do PIBID, com alunos e alunas do 6º e 7º ano do ensino 

fundamental. Essa interlocução se desenvolveu em dois momentos: a) do mês de 

outubro a dezembro de 2014; e b) de fevereiro a abril de 2015 (SOUZA JUNIOR, 

2015). 

Nessa primeira etapa da interlocução foram desenvolvidas atividades de 

registro de imagens (fotografias e filmagens) das atividades cotidianas da escola e de 

uma interclasse que objetivou a ressignificação do discurso midiático a partir da 

produção de narrativas sobre as práticas corporais no contexto escolar. Na segunda 

etapa foi realizada a problematização desses registros e, consequentemente, a 

produção de narrativas digitais. 

É durante essa problematização e a produção de narrativas digitais que 

identificamos o amadurecimento das reflexões dos alunos e das alunas em relação 

ao discurso midiático sobre os elementos da EF (SOUZA JUNIOR, 2015). Essa 

experiência abriu diferentes horizontes de pesquisa, como em outros níveis e 

modalidades de ensino da educação básica, bem como nos processos de formação 

inicial e continuada de docentes, alicerçados no compromisso em “[...] defesa dos 

direitos pela produção, difusão e liberdade na apropriação das tecnologias e mídias, 
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enquanto possibilidade de construção de conhecimentos da humanidade” (SOUZA 

JUNIOR, p. 85). 

São essas narrativas sobre minhas experiências que fazem de mim o que sou 

hoje, a ter buscado os caminhos que me levaram a estudar essas temáticas, a me 

aproximar da EF e suas relações com o campo da comunicação, mídia e tecnologia. 

Consequentemente, mobilizou-me a sair de Cáceres para Natal. 

Em Natal me aprofundo nos estudos entre EF e mídia, me vinculando ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de 

Movimento (GEPEC) através do seu Laboratório de Estudos em Educação Física, 

Esporte e Mídia (LEFEM). É na relação com essas vinculações que me aproximo dos 

Programas e Projetos do LEFEM, que mobilizaram a elaboração dessa dissertação. 

Esse trabalho se insere nas discussões referentes às interseções do eixo 

temático: a formação continuada de docentes de EF em atuação na educação básica 

e suas relações com a cultura digital. Pretendemos estabelecer conexões através dos 

diálogos entre o eixo temático por meio de uma reflexão sistemática, conduzindo as 

possibilidades formativas para qualificar a formação de docentes em EF da educação 

básica vinculados a Secretaria Municipal de Ensino (SME) da cidade do Natal, Rio 

Grande do Norte (RN). 

Ao pensarmos sobre esse eixo, é interessante demarcamos algumas trajetórias 

políticas-históricas. Partindo do primeiro curso de formação em EF que se tem 

registro, que segundo Souza Neto et al. (2004), foi a Escola de Educação Física de 

São Paulo criada em 1931, perpassando o contexto de debates e movimentos da EF 

na década de 1990, até a atual conjuntura dos currículos de formação docente em EF, 

que se baseiam em diferentes aportes legais. Destacamos a Resolução nº 7, de 31 

de março de 2004, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 

(CNE/CES), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos 

de graduação em EF (BRASIL, 2004), bem como as DCNs para a formação inicial e 

continuada de docentes em nível superior, instituída pela Resolução nº 2, de 1 de julho 

de 2015, publicada pelo CNE (BRASIL, 2015). Essa trajetória apresenta diferentes 

rupturas epistemológicas, que mesmo apresentando importantes avanços legais, 

epistêmicos e pedagógicos, encontram barreiras em seu acionamento nos currículos 

e programas de formação inicial e continuada. 
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Nessa complexa configuração dos pressupostos epistemológicos, legais e 

pedagógicos que sustentam a formação e as práticas pedagógicas dos professores e 

das professoras da educação básica, se intensifica a percepção de um tensionamento 

das/nas relações da sociedade contemporânea com a massificação das informações 

televisionadas, com a expansão do acesso as Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTICs), e com os processos de convergência digital, protagonizados 

pelos smartphones. Porém, é importante ressaltar que, corroboramos com Jenkins 

(2009), os processos de convergência não se restringem aos dispositivos 

tecnológicos, pois, incorporam as transformações culturais de nossa sociedade, ou 

seja, os processos de midiatização, que intensificam as inter-relações entre a cultura, 

a mídia e a própria sociedade (HJARVARD, 2014). 

Dessa forma, o processo comunicativo diante da midiatização se apresenta 

como elemento paradigmático nas relações com a educação, ganhando notoriedade 

nos principais debates acadêmicos em diferentes dimensões, como nas práticas 

pedagógicas, na formação, no currículo, nos processos de ensino-aprendizagem e 

noutras possibilidades. A própria Resolução nº 2, de 01 de março de 2015, anuncia 

em diferentes momentos essa preocupação em relação à formação inicial e 

continuada de profissionais para o magistério na educação básica. Essa preocupação 

fica evidente no art. 5, no qual é afirmado a necessidade de assegurar que os 

egressos dos cursos de formação docente tenham competência no uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para aprimorar as práticas 

pedagógicas e ampliar a formação cultural de si e dos estudantes, bem como na 

capacidade de promover espaços críticos de reflexão sobre as diferentes linguagens 

e seus processos de construção, disseminação e uso (BRASIL, 2015). 

A necessidade de assegurar competências formativas que dialoguem com as 

TICs e as diferentes linguagens aproximam das reflexões sobre o contexto 

contemporâneo e suas interdependências entre cultura, mídia e sociedade. Essas 

aproximações fizeram surgir algumas concepções teóricas, que buscaram aproximar 

o campo da educação dos processos de midiatização, como a mídia-educação, a 

tecnologia educacional e a educomunicação. Esses conceitos trazem reflexões sobre 

os saberes da tecnologia digital e da cultura midiática em diferentes perspectivas para 

dialogar com os processos da formação dos sujeitos, propondo possibilidades de 

articulação com a prática pedagógica, o currículo e a própria formação. 
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No cenário da EF, esse diálogo teve início nas últimas décadas, como podemos 

ver nos estudos de Betti (1997; 2003), Pires (2000; 2008) e Araújo et al. (2015). Ao 

longo desses anos diferentes pesquisas vislumbraram experiências no campo da 

prática pedagógica da Educação Física escolar (EFE), como exemplos podemos citar 

Oliveira (2004), com a produção de fotografias e vídeos, Costa (2006) com 

experiências a partir dos videogames, Ribeiro (2013) com produções de vídeos e 

jornal impresso, e Souza Junior (2015) com filmagem e produção de vídeos. Porém, 

no que se refere a formação de professores e professoras de EF, sua aproximação é 

recente e pouco explorada, como identificamos em nossas investigações. 

É nesse contexto que apresentamos a nossa investigação, que esteve limitada 

pelo espaço e tempo do contexto empírico do desenvolvimento de um Programa de 

Extensão2 vinculado a UFRN, coordenado pelo LEFEM, denominado de “Formação 

de professores (as) de Educação Física: dialogando os saberes disciplinares, escola 

e cultura midiática em tempos de megaeventos esportivos.” O objetivo desse 

Programa de Extensão foi tematizar e discutir com os professores e as professoras 

de EF do município do Natal, os legados olímpicos e seus discursos midiáticos no 

diálogo com os saberes da EFE.  

Financiado pelo edital de 2016 do Programa de Apoio à Extensão Universitária 

(ProExt) do Ministério da Educação (MEC), o Programa de Extensão estabelece 

diálogos entre formação inicial e continuada de docentes de EF, por meio do 

envolvimento de discentes e docentes do curso de licenciatura e bacharelado em EF, 

de mestrandos e mestrandas do PPGEF, bem como docentes de EF da SME do 

município do Natal-RN, através do Programa de Formação Continuada de 

Professores de Educação Física (FOCO-EF).  

Esse Programa de Extensão realizou as suas ações durante o período de dois 

(2) anos (2016 e 2017). No decorrer desse período foram desenvolvidos cinco (5) 

projetos de ação, correspondendo aos seus objetivos específicos: (I) elaboração do 

curso de formação continuada para professores e professoras de EF, estabelecendo 

                                            

2 Pontuamos a nossa crítica aos pressupostos conceituais que carrega a palavra “extensão”, 
habitualmente utilizada nas universidades brasileiras para se referir a ações realizadas na relação com 
a comunidade externa a universidade. Conforme Freire (2015a) a palavra “extensão” possui associação 
a termos como: transmissão, messianismo e invasão cultural. No entanto, nossa proposta pretende 
romper com esses pressupostos na relação entre universidade e sociedade, assim, mesmo utilizando 
o termo ao longo de nosso trabalho, por uma questão de nomenclatura institucional, nossa perspectiva 
busca a dialogicidade, dessa forma, a expressão que representaria a nossa postura é a de Programa 
de Comunicação. 
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diálogos entre a EFE, mídia, comunicação e tecnologia; (II) oferta do curso de 

formação continuada para professores e professoras da SME do Natal; (III) produção 

de materiais didáticos a partir da formação continuada e das experiências 

pedagógicas com os professores e as professoras; (IV) experiências pedagógicas 

com docentes de EF no acionamento da cultura digital; e (V) mostra3 das produções 

realizadas ao longo dos projetos de ação do Programa de Extensão. Vale ressaltar 

que essas ações foram realizadas de forma cíclica, pois, a elaboração do curso de 

formação continuada foi sendo reorganizada a partir dos encontros de formação, e 

assim gerando produtos das experiências desenvolvidas no decurso das etapas, que 

foram apresentados em mostras. 

É no desenvolvimento desse Programa de Extensão, em específico, na oferta 

do curso de formação continuada (Projeto II) que a problemática dessa investigação 

é explicitada. No entanto, ao falarmos de problemática em nossa investigação, é 

necessário apresentar, em uma dimensão prévia, esclarecimentos daquilo que 

compreendemos por problema. Sendo esse esclarecimento, importante para justificar 

algumas escolhas que faremos ao longo da estruturação desse trabalho e as próprias 

ações realizadas em nossas interlocuções de pesquisa. 

É comum o problema ser confundido com o conceito de questão, desse modo 

qualquer que fosse a interrogação proferida/escrita automaticamente seria um 

problema, o que não se sustenta. Outros, podem argumentar que o problema se trata 

de uma questão complexa, o que nos parece outro equívoco. Corroborando com 

Saviani (2013, p.17) o que gostaríamos de deixar evidente “[...] é que uma questão, 

em si, não é suficiente para caracterizar o significado da palavra problema.” 

 Mas, se o problema não está diretamente ligado a ideia de questão, quais 

seriam as pistas para entendermos o seu significado? É a partir dessa “questão” que 

podemos através de Saviani (2013) apresentar um elemento inerente ao problema: a 

necessidade. Essa necessidade é diretamente ligada ao ser humano, a sua 

existência, ou seja, na sua inserção no mundo. 

Nesse sentido, a problemática dessa investigação emergiu dos primeiros 

diálogos com os docentes da SME nos encontros de formação continuada. Para esses 

docentes, a tecnologia digital através dos smartphones tem motivado o desinteresse 

                                            

3 Esse momento consiste em dois eventos de apresentação das experiências dos docentes de EF 
participantes da formação continuada, realizados em 2016 e 2017. 
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das crianças pelo movimentar, gerando uma “competição” entre a participação das 

crianças nas aulas de EF e a utilização dos smartphones. 

É notório a relação desses docentes com as tecnologias digitais, 

constantemente acionadas nos encontros de formação continuada, nas trocas de 

informações entre colegas, no acesso à matérias de apoio pedagógico, no registro 

imagético dos momentos da formação e etc., porém, ao problematizarmos a sua 

incorporação no contexto da atuação docente, observamos diferentes narrativas; da 

total negação por uma perspectiva apocalíptica da tecnologia na sociedade (ECO, 

1990), para narrativas que argumentam sobre a dificuldade de dividir espaço com a 

cultura digital em suas aulas, bem como na dificuldade de acioná-la pedagogicamente. 

Essas diferentes narrativas nos apresentam uma leitura que corrobora com a 

interpretação de uma “crescente interdependência da interação entre mídia, cultura e 

sociedade” (HJARVARD, 2014, p. 25). Essa interdependência tenciona as relações 

humanas em seus espaços socioculturais, consequentemente, os ambientes 

escolares. Constatamos essa interdependência nas diferentes narrativas 

pronunciadas pelos docentes durantes os encontros de formação continuada. 

No primeiro encontro de responsabilidade do LEFEM diferentes momentos de 

debates sobre os diálogos da cultura digital no cotidiano profissional desses docentes 

foram propiciados. Um desses momentos consistiu na “rede de saberes e opiniões”, 

em que cada docente presente pôde se expressar a respeito de suas relações com a 

cultura digital nos contextos da atuação profissional. 
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Figura 1. Rede de saberes e opiniões (vespertino) 

 

Fonte: acervo de imagens do LEFEM: registrada por Josivan Junior no dia 25 abril de 2016. 

 

A formação da “rede de saberes e opiniões”, como podemos visualizar na 

Figura 1, possibilitou criar um cenário de narrativas sobre como cada docente se 

relacionava, em seu ambiente de atuação, com a cultura digital. Diferentes discursos 

foram observados, alguns apresentando resistências em relação a incorporação das 

TICs nas aulas de EF, outros questionando as precárias condições de acesso aos 

dispositivos digitais, falta de estrutura e internet. 

Nessa pluralidade de discursos, a professora GGB4 destaca que mesmo 

quando essas tecnologias digitais estão disponíveis em nosso cotidiano, elas são 

acionadas da mesma forma, sem uma perspectiva crítica e criativa, como podemos 

observar em um fragmento de sua narrativa: 

 

O WhatsApp tem sido uma ferramenta fantástica para essa 
comunicação sobre esportes com os meninos, sobre as competições 
com informações de horários [...]. Porém, o que vejo só fica aí, nas 
redes sócias e das selfies com adolescentes [...].5 

 

Essa narrativa, dentre outras, projeta reflexões que colocam a necessidade de 

problematizar o papel das tecnologias digitais em uma perspectiva que ampliem o uso 

                                            

4 Com intenções de garantir o anonimato dos docentes, pretendemos utilizar as inicias de seus nomes. 
5 Discursos da professora GGB no encontro de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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comum, possibilitando novas relações entre docentes, discentes e a cultura digital. 

Pois, os docentes têm utilizado alguns dispositivos digitais de modos similares, muitas 

vezes, para ampliar e acelerar procedimentos já realizados anteriormente, como a 

professora GGB identifica em sua narrativa. Porém, são lançados desafios para 

ampliar e qualificar essas possibilidades a partir da própria formação continuada 

desses docentes, como é possível evidenciar em um dos diferentes discursos desses 

docentes, ao afirmar: “Espero aproveitar bastante ao logo do curso, pois sinto muita 

dificuldade e dúvida em utilizar algumas mídias na escola em que trabalho.”6 

Desse modo, identificamos uma problemática coletiva na própria formação 

desses docentes, que se apresentou enquanto necessidade nas primeiras 

aproximações com esse coletivo em formação continuada. Assim, traduzimos essa 

problemática, para efeitos dessa investigação, na seguinte questão de pesquisa:  

Como os professores e as professoras de EF da SME do Natal-RN se 

apropriam dos diálogos entre EFE e a cultura digital, a partir das experiências da 

formação continuada? 

É a partir dessa problemática traduzida em uma questão de pesquisa que 

anunciamos o objetivo dessa investigação, que consiste em analisar a apropriação da 

cultura digital pelos docentes da SME do município do Natal-RN, durante as 

experiências nos encontros do FOCO-EF. 

Para tanto apresentamos dois objetivos específicos: 

1. Discutir o processo de formação continuada em sua proposição de 

problematizar a cultura digital no contexto das práticas pedagógicas; 

2. Refletir sobre a apropriação da cultura digital pelos professores e pelas 

professoras em formação continuada e o acionamento no contexto de 

sua atuação profissional. 

 

1.1. Qual o sentido dessa pesquisa? 

Com o objetivo de nossa interlocução de pesquisa delineada, aponta-se a 

necessidade de apresentar alguns elementos que contribuam para a justificação 

dessa proposta de investigação. Desse modo, apresentamos como elaboramos a 

                                            

6 Texto registrado por um dos docentes nas fichas de avaliação do encontro de formação continuada 
realizado no dia 25 de abril de 2016. 
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aproximação do eixo temático dessa pesquisa na literatura e as lacunas que podemos 

atingir com a nossa proposta. 

Podemos descrever que a aproximação entre a área da EF com os estudos da 

mídia se iniciou na década de 1990, como é apresentado por Pires et al. (2008). Nessa 

década são criados espaços nas sociedades científicas, que deram possibilidades, 

para diferentes pesquisadores e grupos de pesquisa, de compartilhar suas 

experiências, e dessa forma, pautar um horizonte de pesquisa na aproximação de 

duas áreas: EF e Comunicação Social. 

Dentre essas associações científicas destacam-se duas: I) a Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM), que em 1996, 

propõem, no Congresso Nacional da INTERCOM, a criação do Grupo de Trabalho 

(GT) Mídia e Esporte; e II) o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), que 

em 1997, com a reestruturação da associação em Grupos de Trabalho Temáticos 

(GTTs) cria o GTT Educação Física, Comunicação e Mídia7 (AZEVEDO, COSTA e 

PIRES, 2007). 

Esses grupos de trabalho criaram possibilidades para reunir pesquisadores de 

diferentes universidades do país, elaborando uma agenda de pesquisa que se 

desenvolveu em produções como artigos, dissertações, teses, edições temáticas de 

eventos e periódicos, publicações de livros, criação de grupos e laboratórios de 

pesquisa dentre outras possibilidades acadêmicas e culturais. 

Ao longo desses anos diferentes pesquisas realizaram investigações para 

mapear e descrever os avanços e limites dessa aproximação. Desse modo, é 

importante a realização de uma síntese desses estudos, para tanto, retomaremos aos 

trabalhos de Pires (2003), Azevedo, Costa e Pires (2007), Pires et al. (2008), Santos 

et al. (2014) e Araújo, Marques e Pires (2015), para que seja possível percebermos 

alguns pontos interessantes referentes as pesquisas em EF no diálogo com os 

estudos da mídia ao longo desses anos. 

Nessa aproximação inicial, a tematização das pesquisas focalizou os esportes, 

tendo como principal desenho metodológico a análise dos produtos midiáticos (PIRES 

et al., 2008). Por sua vez Araújo, Marques e Pires (2015), apontam para uma mudança 

no contexto dessa aproximação, visualizando novas possibilidades, como a 

tematização da EFE, a crescente aproximação com os estudos sobre percepção 

                                            

7 Atualmente o GTT é Comunicação e Mídia. 
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estética, bem como ampliação de outros desenhos metodológicos, como a pesquisa-

ação e os estudos etnográficos. 

No entanto, essas análises não explicitam aproximações com a tematização da 

formação de professores e professoras de EF, apontando um horizonte de 

investigação em relação às produções sistematizadas sobre a formação de docentes 

em EF e seus diálogos com os estudos da mídia. 

É diante dessa lacuna na literatura sobre a análise da produção do 

conhecimento sobre a formação docente em EF e os estudos da mídia que conduziu 

a nossa investigação na elaboração de um levantamento sistemático para mapear a 

literatura sobre o assunto e visualizar seus caminhos, apontando outras 

possibilidades. 

Desse modo, durante o processo de nossa interlocução de pesquisa, 

realizamos uma investigação que buscou mapear e descrever as intercessões entre 

formação docente em EF e os estudos da mídia por meio das dissertações e teses 

defendidas nos PPGEFs, reconhecidos e recomendados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e nas publicações dos 

periódicos com classificação Qualis de A1, A2, B1 e B2 da área de avaliação EF, 

conhecida por área 21. 

Ao final do processo de filtragem, essa investigação obteve como amostra 10 

textos, sendo seis dissertações, uma tese e três publicações em periódicos. Em 

relação a essas produções, analisamos três perspectivas: a) a primeira busca analisar 

os elementos metodológicos dessas pesquisas; b) a segunda perspectiva pretende 

entender como essas pesquisas lidavam com a relação entre os sujeitos no processo 

de formação de docentes; e por fim c) compreender quais os pressupostos teóricos 

que sustentam as aproximações com o campo dos estudos da mídia e tecnologia. 

Referente aos elementos metodológicos dessas pesquisas, identificamos a 

predominância de trabalhos vinculados a abordagem qualitativa de natureza 

descritiva, com destaque para o delineamento de estudo de caso ou múltiplos casos. 

Encontramos também duas ocorrências de investigações que afirmam inspirações 

etnográficas e uma dissertação que trabalhou com a pesquisa-ação. Porém, é 

somente no delineamento que percebemos algumas diferenças metodológicas, pois, 

em relação às técnicas de coleta e análise das informações, encontramos 

semelhanças. 
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A observação, seja ela sistemática ou participante, é uma das técnicas de 

coleta de informações mais utilizadas nesse grupo de trabalhos investigados; foram 

também identificados, com menor ocorrência, as entrevistas e os questionários. Para 

análise dessas informações encontramos a predominância da análise de conteúdo. 

Quando focalizamos a perspectiva sobre a relação da pesquisa com os seus 

sujeitos, percebemos o predomínio de uma concepção de investigação diagnóstica, 

que procurava descrever a realidade observada, com pouca interação entre os 

sujeitos. Apenas duas dissertações fogem dessa recorrência, a dissertação de 

Mendes (2008), que através do delineamento da pesquisa-ação, estabelece uma 

relação dialógica entre os sujeitos, propondo um processo de formação continuada 

para docentes em EF, e a dissertação de Bianchi (2009) que estabelece essa 

aproximação pela técnica da observação participante. Em ambos os casos, 

visualizamos um ambiente de interlocução que busca a modificação de uma realidade, 

alicerçada por uma perspectiva colaborativa. 

Assim, seguindo para a nossa última perspectiva de análise, que pretende dar 

direcionamento para compreender as concepções sobre mídia e suas relações com a 

formação de professores e professoras de EF presentes nessas publicações, 

constamos a aproximação desses estudos ao campo teórico da mídia-educação, 

concepção que é citada expressamente por 9 dos 10 trabalhos investigados. Desse 

modo, pesquisas que partam da proposição de uma interação metodológica 

participativa, com docentes em atuação, acionando outras perspectivas teóricas sobre 

o diálogo com os estudos da mídia, nos parece carecer de espaços na literatura. 

Em síntese, a aproximação da formação docente em EF com os estudos da 

mídia constrói uma agenda de pesquisa com início no final da primeira década desse 

século. A concentração dessas publicações é vinculada a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), através dos membros do Laboratório e Observatório da Mídia 

Esportiva (LaboMídia8). Essas pesquisas vislumbram experiências em realidades 

singulares, em especial, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina (SC). São 

pesquisas de cunho diagnóstico, principalmente em relação à formação inicial de 

professores e professoras de EF, o que possibilita uma abertura para pesquisas que 

buscam evidenciar outras realidades brasileiras, propondo uma relação colaborativa 

                                            

8 http://www.labomidia.ufsc.br/ 

http://www.labomidia.ufsc.br/
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entre as pessoas envolvidas, bem como a focalização na formação continuada de 

docentes em EF, em especial, docentes em serviço. 

É nesse contexto que nossa investigação vislumbrou uma proposta de 

interlocução para atingir a problemática apresentada, apresentando contribuições 

significativas ao contexto das produções referentes a essas temáticas. Em síntese, 

nossa proposta situa nessa abertura de possibilidades pouco exploradas na literatura. 

Nossa investigação focaliza a formação continuada de um grupo de docentes em 

serviço, por meio de uma perspectiva colaborativa, acionando a pesquisa-ação como 

procedimento metodológico, nascendo de uma problemática emergida das relações 

entre diferentes atores e atrizes. 

Diante desse cenário o nosso trabalho se diferencia das demais investigações 

mapeadas por diferentes motivos: a) envolver um grupo significativo de docentes em 

atuação para refletir suas apropriações ao longo de seus encontros com a cultura 

digital em um contexto de formação continuada; b) desenvolver suas experiências em 

um contexto territorial não investigado pela literatura mapeada; c) promover um 

diálogo com um programa municipal de formação continuada para docentes de EF; e  

d) percorrer outros caminhos teóricos para pensar sobre as experiências de formação 

e o diálogo com a cultura digital.  

É relevante anunciar que nossa pesquisa demonstra uma perspectiva social e 

política, pois, ao identificar uma necessidade formativa com o trato pedagógico da 

cultura digital, problematizando os processos comunicativos, devemos refletir e 

possibilitar ações colaborativas que repensem os processos formativos, bem como 

experiências que possam conectá-los ao pertencimento desse tempo histórico, pois 

como afirmou Paulo Freire: "[...] uma das coisas mais lastimáveis para um ser humano 

é ele não pertencer a seu tempo. É se sentir assim, um exilado no tempo." (FREIRE 

e GUIMARÃES, 2011, p. 31). 

Em todo caso, atualmente vivenciamos constantes investidas que representam 

o descompromisso com a formação humana, principalmente em relação a 

desvalorização dos espaços públicos de educação, como podemos visualizar no 

contexto das políticas públicas nacionais para a educação, principalmente após o 

(des)governo que liderou o golpe parlamentar9 no ano de 2016, que tem investido na 

                                            

9 Assumimos essa afirmação e suas consequências políticas. Pois, mesmo diante do correto processo 
burocrático para a instauração do impeachment, a sustentação legal de sua conclusão não corresponde 
aos pressupostos tipificados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 
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formação descompromissada com a reflexão e expressividade no processo de 

formação dos sujeitos, que pode ser observada nas propostas de modificação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), via medida provisória 746 de 

2016, que retirou a obrigatoriedade dos componentes curriculares: EF, Artes, Filosofia 

e Sociologia, do ensino médio (BRASIL, 2016a). No entanto, diante das manifestações 

mobilizadas nesse período, a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, aprova a 

medida provisória 746, com algumas alterações; destacamos o § 2º do artigo 3 que 

garante a inclusão na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), referente ao ensino 

médio, a obrigatoriedade dos “[...] estudos e práticas de educação física, arte, 

sociologia e filosofia” (BRASIL, 2017), porém, isso não assegura a obrigatoriedade do 

componente curricular dessas disciplinas. 

Portanto, é importante possibilitar espaços de reflexão sobre tais embates 

políticos, na busca pela transformação da sociedade, pois  

 

O trabalhador do ensino, enquanto tal, é um político, 
independentemente de se é, ou não, consciente disto. Daí que me 
pareça fundamental que todo trabalhador do ensino, todo educador ou 
educadora, tão rapidamente quanto possível, assuma a natureza 
política de sua prática. Defina-se politicamente. Faça a sua opção e 
procure ser coerente com ela. (FREIRE, 2005, p. 49) 

 

Tendo em vista a nossa leitura sobre a dimensão política dos sujeitos e a 

constatação de nossa realidade enquanto mundo sendo, vislumbramos a 

característica transformadora do processo formativo desenvolvido por essa 

interlocução.  

Logo, realizar essa investigação possui intencionalidades de superar uma 

problemática, que diante da experiência formativa e suas singularidades se confirmou 

enquanto necessidade. Assim, assumimos a problemática que emergiu no contexto 

da experiência, anunciando e projetando soluções colaborativas. 

 

1.2. O caminho teórico-metodológico 

Para tanto, a nossa investigação caminhou em direção a proposição de 

tencionar essa problemática na busca pela sua superação, o que nos aproximou da 

pesquisa-ação enquanto possibilidade investigativa.  

                                            

85, bem como na Lei 1079 de 1950, que, por sua vez, “Define os crimes de responsabilidade e regula 
o respectivo processo de julgamento”. 
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Nossa pesquisa se configurou em uma interlocução, centrada no campo da 

realidade empírica, na valorização das contribuições dos sujeitos envolvidos, 

buscando compreender o ser humano em suas relações sociais e institucionais, bem 

como em suas produções e apreciações simbólicas. Tal perspectiva nos aproxima do 

campo das pesquisas humanísticas. 

Essa perspectiva está sustentada por dimensões teórico-metodológicas, que 

se alicerçam pela ação cultural dialógica, pois o conhecimento da realidade perpassa 

o estreitamento com essa realidade e seus sujeitos, já que “[...] dialogar com elas para 

que o seu conhecimento experiencial em torno da realidade, fecundado pelo 

conhecimento crítico da liderança, se vá transformando em razão da realidade” 

(FREIRE, 2015b, p. 181). 

Desse modo é necessário pontuar que nossa proposta caminha, em direção à 

pesquisa social com projeção para compreender o ser humano em suas relações 

sociais, tendo em vista  

 

A flexibilidade da conduta humana, a variedade dos valores culturais 
e das condições históricas, unidas ao fato de que na pesquisa social 
o investigador é um ator [ou atriz] que contribui com suas 
peculiaridades (concepção de mundo, teorias, valores etc.) [...]. 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 34) 

 

Logo, tendo a preocupação de evidenciar os fenômenos observados nas 

experiências propostas, diante do contexto, dos sujeitos e suas flexibilidades, nosso 

trabalho, com relação à natureza das informações, possui uma abordagem qualitativa  

 

[...] que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 
como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 
pensam. (MINAYO, 2013, p. 57) 

 

A abordagem qualitativa possui forte aproximação com o contingente, não 

tendo preocupação com a universalização do conhecimento, pretendendo evidenciar 

os significados das ações e das relações humanas. Em síntese, as pesquisas que se 

sustentam na abordagem qualitativa caracterizam-se por ser "[...] uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo." (DENZIN e LINCOLN, 

2006, p. 16) 
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De encontro com a abordagem qualitativa e os argumentos até aqui 

explicitados, podemos afirmar que essa investigação tem características de uma 

pesquisa exploratória, na proposição de aproximação ao contexto da problemática 

investigada. Desse modo, ao propormos uma postura de construção coletiva, criando 

as possibilidades para vislumbrar os objetivos dessa investigação, em uma postura 

dialógica, compreendendo a história enquanto possibilidade e valorizando os saberes 

construídos nas realidades dos processos formativos, evidenciou-se como 

delineamento a pesquisa-ação, enquanto uma estratégia metodológica da pesquisa 

social concebida  

 

[...] 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 envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

Ao buscar a resolução de um problema coletivo se insere em um processo que 

demanda um plano de ação, que se conduz em um processo cíclico em espiral 

(THIOLLENT, 2011). 

 

Quadro 1. Plano de ação 

Questionamento Resposta 

Quem são os 

atores/atrizes ou 

unidades de 

interlocução? 

Docentes de EF em atuação na educação básica da rede 

municipal de ensino do Natal-RN (Dos 155 docentes em 

atuação nas escolas de educação básica do município 96 

participaram de pelo menos um encontro de formação 

continuada). 

Como se relacionam os 

atores/atrizes e as 

instituições? 

As instituições envolvidas (UFRN e SME/Prefeitura Municipal 

do Natal) estabeleceram parceria para o fomento e incentivo 

pedagógico para a qualificação do FOCO-EF a partir de seus 

atores e atrizes. 

Quem toma as 

decisões? 

Os integrantes do LEFEM, os docentes formadores e os 

participantes do FOCO-EF. 

Quais são os objetivos 

(ou metas) tangíveis da 

ação? 

Em acordo com os objetivos de nossa pesquisa, apresentamos 

dois blocos de metas: de ação e de conhecimento: 

Metas de ação: 
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- Vivenciar experiências que problematizem a cultura digital na 

formação dos docentes; 

- Discutir as relações da cultura digital nos diferentes contextos 

de atuação dos docentes; 

- Problematizar as experiências das diferentes relações com a 

cultura digital realizadas nos encontros do FOCO-EF. 

Metas de Conhecimento: 

-  Identificar as aproximações dos docentes com a cultura digital 

em seu cotidiano pessoal e profissional. 

- Compreender as relações dos docentes com a cultura digital 

em sua formação, bem como em sua atuação profissional. 

- Entender como os docentes apropriam-se da cultura digital 

nos encontros do FOCO-EF. 

Quais os critérios de sua 

avaliação? 

- Envolvimento dos docentes com a tematização proposta (por 

meio das avaliações realizadas pelos docentes em cada 

encontro, no acompanhamento da participação das 

experiências propostas e etc.) 

- Na ressignificação das experiências (por meio dos diálogos 

com os docentes e suas problematizações que remetem aos 

seus próprios contextos de atuação, bem como a sua própria 

formação profissional). 

Como dar continuidade a 

ação, apesar das 

dificuldades? 

A continuidade das ações é conduzida em parceria com os 

docentes envolvidos a partir das problemáticas vislumbradas, o 

que fortalece o caráter coletivo e cooperativo das ações, 

contribuindo para o pertencimento dos docentes para a 

superação das dificuldades. 

Como assegurar a 

participação da 

população e incorporar 

suas sugestões? 

Pela postura dialógica proposta em nossas ações e das 

problematizações a partir das sínteses dos discursos e produtos 

dos docentes nos encontros anteriores. 

Como controlar o 

processo e avaliar os 

resultados? 

O controle dos processos e sua avaliação serão conduzidas 

pela observação-participante, entrevistas e questionários, bem 

como por outras fontes de informações, como imagens e 

áudios.  

Fonte: elaborado pelo autor com base em Thiollent (2011). 
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Por meio do plano de ação é possível identificar as características da pesquisa-

ação através dos termos que a compõe — “pesquisa” e “ação” —, colocando a prova 

da experiência as ações planejadas, correspondendo assim aos seus dois tipos de 

objetivos: de ação e de conhecimento. Os objetivos de ação tencionam a modificação 

de uma dada situação e/ou problemática, enquanto os objetivos de conhecimento 

qualificam a elaboração da reflexão enriquecendo os saberes (DIONNE, 2007). 

Esse plano segue um ritmo cíclico composto por momentos fundamentais na 

pesquisa-ação, sendo acionadas sem a demarcação de um momento específico para 

início ou finalização, o que dá as características do seu processo em espiral. Assim 

temos, como podemos visualizar na Figura 2: I) o planejamento de uma ação para a 

melhoria de uma prática; II) a ação interlocutiva desse planejamento; III) a descrição 

dos processos e das interlocuções desenvolvidas ao longo da ação; e por fim IV) a 

avaliação da experiência, que sustenta um novo ciclo a partir das novas problemáticas 

(KEMMIS e MCTAGGART, 1988; TRIPP, 2005). 

 

Figura 2. Momentos da pesquisa-ação 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Kemmis e Mctaggart (1988) e Tripp (2005). 

 

Ressaltamos que a pesquisa-ação é uma pesquisa limitada ao contexto 

empírico, ou seja, é uma “[...] pesquisa voltada para a descrição de situações 

concretas [...]” (THIOLLENT, 2011, p.15). É nesse caminho que esses momentos se 
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inserem em um ciclo contínuo, no qual na passagem de um encontro para outro é 

fechado um ciclo em espiral. Dessa forma a pesquisa-ação se apresenta enquanto 

uma alternativa interessante para conduzir e debater sobre os processos de uma 

formação continuada de docentes em serviço, pois, como afirma Bracht (2002, p. 11), 

 

[...] nessa perspectiva, procura-se: a) vincular o conhecimento da 
realidade da própria prática com a ação e b) os sujeitos, que na 
pesquisa “tradicional” participam meramente como informantes, aqui 
atuam também como sujeitos pesquisadores de sua prática. 

 

Corroborando com Bracht (2002), ao defender a importância de compreender 

os sujeitos como pesquisadores e pesquisadoras de sua própria atuação profissional, 

é possível ampliar tal compreensão em defesa da importância dessa estratégia 

metodológica para reflexão dos sujeitos em relação ao seu papel protagonista no 

tocante a sua própria formação. 

É importante ressaltar que a pesquisa-ação, é uma metodologia que tem 

ganhado nas últimas décadas diversos cenários de investigação. Thiollent (2011), cita 

o exemplo da tendência dos projetos e programas de extensão universitária, como um 

desses cenários. Desse modo, o Programa de Extensão e, consequentemente, essa 

pesquisa, se insere nesse novo cenário, que diante das novas possibilidades de 

relação entre os sujeitos mediante os processos tecnológicos e midiáticos da 

contemporaneidade, ressignificam a própria pesquisa-ação enquanto metodologia, no 

entanto, nesse diálogo entre a instituição universitária e o espaço do FOCO-EF, reside 

o compromisso com a advertência de Tripp (2005), ao defender a necessidade de um 

rigor metodológico, considerando instrumentos de coleta e análise de informações 

consagradas e legítimas. 

Assim, enquanto instrumentos de coleta de informações, utilizamos entrevistas, 

observação participante e questionário (GIL, 2008; MINAYO, 2010). Em todo caso, 

acionamos algumas fontes de informações como estratégia de enriquecimento das 

narrativas sobre a pesquisa, dentre elas imagens, textos e áudios. Algumas 

informações obtidas via questionário, ou mesmo, em outras fontes, foram 

processadas no site Word Art10, como dispositivos de criação de imagens, 

potencializando as ocorrências das palavras. 

                                            

10 O Word Art é um site de criação de artes de palavras, compondo diferentes formatos de imagens a 
partir das ocorrências das palavras de um determinado texto. Disponível em: <www.wordart.com>. 

http://www.wordart.com/
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Para os registros das observações foi necessário o registro em diário de campo, 

que segundo Minayo (2010) normalmente é utilizado na observação participante. Para 

a análise desses materiais utilizaremos a análise descritiva (MINAYO, 2010). No 

entanto, como afirma Thiollent (2011, p. 8), “Além de uma simples coleta de dados, a 

pesquisa-ação requer um longo trabalho de grupos reunindo atores interessados e 

pesquisadores, educadores e outros profissionais qualificados em diferentes áreas.” 

Dessa forma, buscando um rigoroso processo colaborativo de análise, foram 

interpretados os elementos dessa investigação, no caminho para alcançar nossos 

objetivos, refletindo sobre as ações na proposição de melhorar as ações 

desenvolvidas e superar a nossa problemática. 

 

1.3. A estruturação do trabalho 

Essa pesquisa buscou refletir e ressignificar os significados enredados durante 

as experiências desenvolvidas nos encontros formativos, que alteraram as próprias 

ações dos atores e atrizes do processo, mediante os ciclos formativos. Partindo dessa 

mesma ideia organizaremos os capítulos desse trabalho seguindo essa construção 

teórico-metodológica e pedagógica em suas relações com os temas aqui 

apresentados, sustentando nos ciclos de nosso delineamento de pesquisa. 

Esses ciclos são apresentados em meio aos seis capítulos dessa dissertação. 

Sendo esse subcapítulo, que apresenta a estruturação do trabalho, pertencente ao 

primeiro capítulo, seguimos para a apresentação do segundo capítulo — Por uma 

formação docente no diálogo com os processos da midiatização — desse trabalho 

dissertativo, que pretende refletir sobre o processo de formação do sujeito, em sua 

experiência com o mundo, consequentemente, na apropriação dos saberes em meio 

a sociedade contemporânea. Nesse sentido, é aprofundado uma leitura sobre a 

sociedade contemporânea e sua interdependência com a mídia. A partir dessas 

interdependências os conceitos são discutidos em torno do campo da formação 

docente continuada, buscando compreender os fatores que (des)mobilizam o 

acionamento da cultura digital na formação e atuação dos docentes. Por fim, são 

discutidos os conceitos que o LEFEM tem lançado como proposto de reflexão sobre 

as relações entre formação continuada de docente de EF e a cultura digital. 

O terceiro capítulo — Das aproximações com a mídia em Natal aos 

acionamentos na formação e atuação dos docentes de EF — pretende apresentar o 

desenvolvimento das aproximações entre a EF e os estudos da mídia no debate da 
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área em Natal, consequentemente, os caminhos que se seguiram para se chegar ao 

Programa de Extensão. É então apresentado os projetos de ação que compõem o 

Projeto de Extensão, dando evidência ao FOCO-EF, bem como a caracterização dos 

docentes participantes da experiência. 

No quarto capítulo — Encontro com os conceitos em ação: como é que liga? 

— iniciamos a descrição das ações ao longo dos ciclos da pesquisa-ação, trazendo 

as narrativas dos docentes e de nossas referências para dialogar com o contexto 

vivenciado na formação continuada. Essa descrição segue os ciclos de nossa 

estratégia metodológica, evidenciando os momentos de planejamento, ação, 

descrição e avaliação. Dessa forma, esse capítulo focaliza os quatro primeiros 

encontros do LEFEM com FOCO-EF, no qual vivenciou-se a proposta dos conceitos 

em ação. 

É no quinto capítulo — Partilhando saberes: elementos para pensar os fatores 

que (des)mobilizam os docentes na apropriação da cultura digital — que seguimos a 

trajetória dos encontros formativos com os docentes, apresentando e discutindo os 

últimos três encontros, que tiveram como característica a presença de docentes 

convidados de outras instituições que realizaram experiências com a EFE em diálogo 

com a cultura digital. Em seguida apresentamos alguns elementos sobre os eventos 

que propiciaram partilhar os saberes desenvolvidos ao longo do FOCO-EF de 2016. 

Por fim, analisamos como as experiências despertaram a (des)potencialização na 

apropriação da cultura digital na formação desses docentes. 

Consequentemente, apresentamos o sexto capítulo — Considerações finais —

de nossa experiência, que retoma a problemática e os objetivos da pesquisa, 

anunciando as contribuições pedagógicas e acadêmicas dessa interlocução, bem 

como para a formação profissional dos sujeitos envolvidos. 
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2. POR UMA FORMAÇÃO DOCENTE NO DIÁLOGO COM OS PROCESSOS DA 

MIDIATIZAÇÃO 

 

 

Em relação as reflexões e ações desenvolvidas em nossas interlocuções de 

pesquisa, a nossa dissertação se alinha aos Estudos Culturais, enquanto um campo 

“[...] que atua na tensão entre suas tendências para abranger tanto uma concepção 

ampla, antropológica, de cultura quanto uma concepção estreitamente humanística 

de cultura.” (NELSON, TREICHLER e GROSSBERGS, 2013, p. 12). Essa concepção 

humanística de cultura se sustenta na evidência dos seres humanos como seres que 

interpretam e dão sentido ao mundo, que em suas práticas sociais, na relação com os 

variados sistemas de significação, codificam, organizam e regulam suas condutas em 

relação uns com os outros, dando sentido as suas ações. Assim, como dirá Hall (1997, 

p. 16), é nesse contexto que “[...] toda ação social é 'cultural', que todas as práticas 

socais expressam ou comunicam um significado, neste sentido, são práticas de 

significação.” 

Desse modo, os conceitos apresentados nesse capítulo, são elaborações 

alicerçadas nas/pelas significações analisadas no espaço e tempo vivido. Nesse 

sentido, como defende Nelson, Treichler e Grossberg (2013), nosso modo científico 

se aproxima de uma alquimia, aproveitando diferentes campos do conhecimento com 

base na problemática investigada, guiados pelos caminhos que foram trilhados diante 

das questões que emergem no contexto. 

Para tanto, esse capítulo pretende discutir os conceitos que fundamentaram as 

ações diante das interlocuções com os docentes em formação continuada. Assim, 

nossa reflexão conceitual é marcada por três subcapítulos: 1) formação e saberes 

docentes; 2) a sociedade hipermoderna no contexto da expansão digital; e 3) 

formação docente no diálogo com a cultura digital. 

No primeiro subcapítulo buscamos apresentar uma reflexão sobre formação 

docente, a partir de uma leitura ontológica do ser humano, ao evidenciar a experiência 

vivida corporalmente ao longo da vida como processo de constituição de si no mundo. 

É relevante o anúncio de que a nossa compreensão ontológica caminha em oposição 

ao pensamento tradicional da metafísica, dessa forma, a nossa vinculação se alinha 

a perspectiva de uma ontologia existencial, na qual a reflexão sobre o ser fundamenta-

se em suas possibilidades de abertura no encontro com o ser-aí (dasein) enquanto 
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um ente que tem consciência de sua própria existência no mundo, que, por sua vez, 

interpreta o mundo (HEIDEGGER, 2005). 

Aliada a essa conceituação, é debatido o papel dos saberes e suas relações 

na própria formação do ser humano, apontando para uma reflexão sobre a formação 

docente e a elaboração dos saberes na experiência profissional. 

Diante das múltiplas relações envolvidas na formação docente, o segundo 

subcapítulo evidencia o contexto sociocultural, trazendo uma leitura sobre as relações 

entre sociedade, economia, cultura e mídia. É nesse contexto que o universo digital e 

sua incorporação social ganha notoriedade, proporcionando condições distintas de 

relações com o mundo.  

Por fim, no terceiro subcapítulo, algumas experiências com a formação docente 

no diálogo com esse contexto sociocultural são apresentadas, consequentemente, 

são discutidos os fatores que (des)mobilizam os docentes no acionamento da cultura 

digital em sua formação e atuação profissional. Dessa forma, aprofundamos a 

conceituação de alguns termos chaves, que dialogam com a formação docente, a 

sociedade hipermoderna, e a cultura digital. Esses conceitos revelaram-se no contexto 

de nossa trajetória de interlocução, proporcionando elementos para o debate e a ação 

no contexto formativo. 

 

2.1. Formação e saberes docentes 

Para falar de formação docente é necessário discutir, em um primeiro 

movimento, sobre a formação de pessoas, emergindo debates filosóficos sobre como 

o ser humano se insere no mundo. Nesse caminho é importante uma rigorosa 

atividade epistemológica, não como uma ideia de epistemologia fechada na busca por 

uma teoria universalista e suspensa do próprio ato de pensamento, mas em uma 

postura de ação que analisa o processo de construção dos saberes e seus usos, em 

suas constantes interpretações (FENSTERSEIFER, 2006). 

Ao evidenciarmos a importância da formação de pessoas como fio condutor 

dessa atividade epistemológica sobre a formação docente, destacamos a 

necessidade de não nos limitarmos a um diploma, programa ou mesmo uma lei que 

demarque uma noção de formação, pois, estamos conduzindo o debate para uma 

dimensão ontológica existencial que enaltece o papel da experiência como fator 

indispensável na constituição do próprio ser-aí (DOMINICÉ, 2012; HEIDEGGER, 

2005). Sendo a experiência necessária para a própria construção do conhecimento, 



P á g i n a       37 

 

pois, como afirmou Kant (2000, p. 53) “[...] nenhum conhecimento em nós precede a 

experiência, e todo ele começa com ela”. 

Desta forma, podemos afirmar que a experiência surge 

 
[...] como um produto acumulado e ao mesmo tempo como um 
processo acompanhando a vida; experiência como um momento ativo, 
e também como um momento passivo, como um resultado objetivo, 
mas com um significado subjetivo. (HILDEBRANDT-STRAMANN, 
2013, p. 86). 

 

Portanto, é pela experiência vivida, mediada pelos sentidos, 

consequentemente, “[...] ligada ao corpo” (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2013, p. 92), 

que o ser humano se forma. Essa formação está em um constante movimento de se 

refazer, em sua relação com a história, com a sociedade, com a cultura e consigo 

mesmo, ou seja, em uma construção histórico-cultural (OLIVEIRA, 1997; VIGOTSKI, 

2007). É com base nessa compreensão de formação, enquanto um processo que se 

insere no paradigma do inacabamento do ser humano, que podemos constatar um 

processo ininterrupto do vir-a-ser11. Nesse sentido, a formação não pode estar 

desvinculada de um ser humano, que, consequentemente se constitui em uma 

trajetória contingente, envolvendo múltiplas interações ao longo da própria vida. 

Nesse constante vir-a-ser, ao sentir pelo olhar, ouvir o cheiro, tocar os sons, ou 

seja, sentir e perceber a si e ao próprio mundo corporalmente em cada momento vivido 

(HILDEBRANDT-STRAMANN, 2013), que a experiência é incorporada, dando 

protagonismo aos acontecimentos vividos na constituição de si mesmo. Ao sentir o 

mundo esses acontecimentos marcam experiências em nós, que poderão ser 

narradas e partilhadas em nossos diferentes encontros. Assim atualizando em cada 

movimento a formação de si. 

É importante esclarecer que as reflexões sobre a formação não devem focalizar 

nos fenômenos em si, pois, a experiência está no encontro entre o ser cognoscente e 

o fenômeno. Nesse encontro que o debate sobre a formação docente ganha corpo, 

pois, é no encontro que as interações acontecem, dando notoriedade aos processos 

                                            

11 O uso do vir-a-ser tem inspirações nos fragmentos de Heráclito de Efésio, ao compreender a physi 
em constante movimento, simbolizada pelo fogo. É essa leitura de constante atualização, plasticidade 
e mutabilidade que pretendemos recorrer ao expressar o conceito de vir-a-ser aliado as reflexões sobre 
a formação do ser humano (SCHÜLER, 2007). 
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experienciados, o que corrobora com a preocupação levantada por Freire (2016b, p. 

25): 

 

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de 
amor, um poema, uma tela, uma canção, um livro têm por trás de si 
uma única razão [...]. Por isso é que a mim me interessou sempre 
muito mais a compreensão do processo em que e como as coisas se 
dão do que o produto em si. 

 

Portanto, o processo desses diferentes encontros com o mundo, proporcionam 

experiências, que, por sua vez, nutrem o repertório formativo dos docentes, ou seja, 

nesses diferentes encontros são produzidos múltiplos saberes. Para Freire (2015b) os 

saberes não são conteúdos transferidos entre as pessoas, como se fosse um 

dispositivo de transferência de dados, pois, os saberes são produzidos nos encontros 

entre os seres humanos, cognoscentes, com o mundo, cognoscível. Assim, para 

Freire (2015a) os homens e as mulheres não podem consistir em existências fora de 

suas relações com o mundo. É a partir dessa compreensão que podemos estabelecer 

diálogos com Charlot (2000) e a análise sociológica da relação com o saber. 

Corroborando com Freire (2015a), Charlot (2000) evidencia o protagonismo do 

sujeito em sua relação com os saberes, pois, não podemos falar de um saber em si, 

mas um saber que sempre estará relacionado a um ser humano. Nesse sentido os 

saberes são elaborados na “[...] relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo 

e com os outros” (CHARLOT, 2000, p. 78). Logo, é nesse caminho que podemos falar 

de uma relação com o saber. 

O saber não existe por si mesma, ela acaba ganhando na relação com o ser a 

sua existência, que se apresenta ao mundo pela linguagem. Essa existência do saber, 

carrega alguma forma específica de relação com o mundo, situada e temporalizada. 

Dessa forma, “[...] formar o professor como construtor do saber é toma-lo como 

construtor da história [...]” (KRAMER, 1994, p. 122). 

A partir dessa reflexão é colocado em suspeita a consideração de um “saber 

prático” ou “saber teórico” em si, pois, o que temos é o tipo de uso que fazemos na 

relação com o saber (CHARLOT, 2000). No entanto, reconhecemos a dificuldade de 

encontrar palavras que expressem a superação dessa dicotomização dos saberes, 

sem cair em um novo dilema. Vários autores buscaram superar essa problemática 

dentre eles Freire (2015b), que acionou o conceito de práxis, que consiste em uma 

expressão que traduz a defesa da indissociabilidade da ação e reflexão. Porém, ao 
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conceituar tal compreensão podemos novamente resgatar outras subdivisões, que 

compreenderá no mínimo: os saberes da práxis e da não-práxis. Dessa forma, 

assumimos que mesmo encontrando problemáticas na classificação do saber, muitas 

vezes acionaremos palavras que possam remeter a esse dilema. 

Pretendemos defender que não é possível falar de saberes em si, pois, “o saber 

é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um 

objetivo qualquer” (TARDIF, 2002, p. 11). Dessa forma, qualquer tipologia dos saberes 

que desconsidere o sujeito na relação com os saberes, retorna a compreende-lo como 

algo suspenso das relações, podendo novamente cair na abstração de saberes 

práticos e teóricos como um dado da realidade concreta.  

Ao evidenciar a relação com o saber é necessário pontuar a disposição do ser 

humano para aprender, sendo esse um ser não pronto que está em constante busca 

de reinventar a si mesmo. Essa busca tem o desejo como uma potência, que lança o 

ser humano ao encontro das relações. O desejo só pode existir enquanto um desejo 

de algo, ou seja, “[...] não há desejo sem objeto de desejo” (CHARLOT, 2000, p. 47), 

porém, “[...] é o gozo que é visado [pelo desejo], e não o objeto que permite que ele 

aconteça” (CHARLOT, 2005, p. 37). É esse desejo que mobiliza o ser humano em 

direção a relação com o saber. 

A mobilização é uma palavra estrategicamente coerente com o nosso debate, 

pois, outro conceito muitas vezes utilizado para caracterizar esse impulso que nos 

lança ao mundo é a motivação. A motivação, no entanto, coloca a possibilidade de 

sermos motivados por algo ou alguém exterior a nós, dando assim, por evidência, a 

existência em si dos fenômenos que, consequentemente, nos afetariam independente 

do sujeito. Portanto, corroboramos com Charlot (2000, p. 55), ao utilizar a palavra 

mobilização, que “implica mobilizar-se (de dentro), enquanto que a motivação enfatiza 

o fato de que se é motivado por alguém ou por algo (de fora).” 

É na mobilização que encontramos a implicação de movimento, em outras 

palavras, “[...] mobilizar-se é pôr-se em movimento” (CHARLOT, 2000, p. 54). Nessa 

leitura, a mobilização consiste em uma disposição intrínseca do sujeito, que se lança 

em atividades, visando algum sentido. Dessa forma, ao mobilizar-se para alguma 

relação, o sujeito investe no desejo, atribuindo algum sentimento ou algum valor. Por 

essa razão, é comum quando alguém realiza algum feito, que muitas vezes não se 

revele as razões, dizemos que para ele existe algum sentido. 
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Significar o que compreendemos por sentido consiste em um corte pragmático, 

devido as inúmeras possibilidades semânticas dessa palavra12. Pontuamos que o 

sentido no contexto da mobilização, consiste nas razões envolvidas como sustentação 

de um mobilizar-se. Logo,   

 

[...] têm sentido uma palavra, um enunciado, acontecimento que 
possam ser postos em relação com outros em um sistema, ou em um 
conjunto; faz sentido para um indivíduo algo que lhe acontece e que 
tem relações com outras coisas de sua vida, coisas que ele já pensou, 
questões que ele já se propôs. É significante (ou, aceitando-se essa 
ampliação, tem sentido) o que produz inteligibilidade sobre algo, o que 
aclara algo no mundo. É significante (ou, por ampliação novamente, 
tem sentido) o que é comunicável e pode ser entendido em uma troca 
com outros. Em suma, o sentido é produzido por estabelecimento de 
relação, dentro de um sistema, ou nas relações com o mundo ou com 
os outros (CHARLOT, 2000, p. 56). 

 

O sentido, por sua vez, não existe em si, fora de um sentido para alguém. 

Sendo vinculado a um sujeito, o sentido é particular, pois seu valor está no ser-aí que 

atribui sentido em um determinado tempo e espaço vivido, consequentemente, algo 

pode ou não fazer sentido para alguém, sem mesmo o sujeito perceber com clareza 

os motivos, podendo até mesmo nem reconhecer que fez ou não sentido. Desse 

mesmo modo, “algo pode adquirir sentido, perder seu sentido, mudar de sentido, pois 

o próprio sujeito evolui, por sua dinâmica própria e por seu confronto com os outros e 

o mundo.” (CHARLOT, 2000, p. 57). Em síntese, o sentido acompanha o constante 

vir-a-ser da própria formação de si. 

Ao tratarmos sobre os saberes acionados pelos docentes em sua atuação 

profissional, diante de sua complexa história de relações para a formação de si, é 

possível identificar um campo que chamamos de saberes docentes. Tardif (2002) 

caracteriza os saberes docentes em sua pluralidade e não coerência teórica, sendo 

originadas “[...] na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história 

de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores [e atrizes] 

educativos, dos lugares de formação, etc.” (TARDIF, 2002, p. 64). 

Dessa forma, Tardif (2002) propõe uma tipologia dos saberes docentes, 

considerando o tempo e espaço das experiências vividas pelos docentes ao longo da 

                                            

12 O sentido é um termo polissêmico na língua portuguesa, podemos compreende-lo como: a) sinônimo 
de significado; b) expressão que anuncia uma orientação espacial; c) que está ligado a sensibilidade 
de algum sujeito; dentre outras. 
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formação de si. Essa perspectiva consegue romper com uma dimensão idealizada do 

saber, trazendo-o para a sua relação com os sujeitos em seus contextos temporais e 

espaciais.  

Tardif (2002) apresenta cinco fontes de saberes: a) saberes pessoais dos 

docentes, que consiste nos saberes provenientes das relações familiares e do 

cotidiano vivido; b) saberes provenientes da formação escolar, anteriores a formação 

acadêmica; c) saberes originados da formação profissional para o magistério; d) 

saberes procedentes dos programas e matérias didáticos utilizados na atuação 

profissional; bem como e) saberes provenientes da própria experiência profissional. 

Essas diferentes fontes de saberes proporcionam ao docente elementos para 

a construção de sua identidade profissional, que constantemente é revisada e coloca 

a prova pela atuação profissional, na qual o docente constrói seus saberes, dando a 

sua experiência profissional destaque em relação a outras fontes de saberes. 

Desse modo, os saberes se expressam na atuação cotidiana, se alimentando 

das constantes relações “[...] entre o que eles são (incluindo as emoções, a cognição, 

as expectativas, a história pessoal deles, etc.) e o que fazem” (TARDIF, 2002, p. 16). 

É nessa confluência que evidenciamos a importância dos processos de formação 

profissional e pessoal ao longo da vida. Esses processos devem ser visualizados 

inseparavelmente, pois, “a formação da pessoa influencia a formação do professor e 

vice-versa, ou seja, um processo não exclui o outro” (BORGES, 1998, p. 157).  

No entanto, destacamos que ao evidenciar a experiência profissional como 

validação dos saberes acionados pelos docentes, temos um desafio que se insere na 

temática da identidade profissional. A escola ao longo de sua historicidade construiu 

estruturas que elaboraram um ideal de escola, docente e discente, ou seja, tudo está 

nomeado e caracterizado, sem levar em consideração as possibilidades de 

significação do humano para com o mundo (HEGEL, 2001; HEIDEGGER, 2005).  

Dessa forma, o desafio é propiciar espaços para a evidenciação das múltiplas 

identidades profissionais. 

Ao colocar a prova de validação da experiência profissional, que já se encontra 

alicerçada por esses ideais da docência, encontraremos o desafio dos diferentes 

saberes provenientes da cultural adentrarem os espaços e tempos escolares, e dessa 

forma, tencionar tais estruturas.  

Em todo caso, a relação indissociável entre o pessoal e profissional pode 

anunciar caminhos de superação dessa problemática que levantamos. Pois, como 
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afirma Nóvoa (2009), é nessa relação que podemos encontrar um dos pontos 

fundamentais para pensar as propostas de formação docente. 

Para Nóvoa (2009) cinco propostas de trabalho são fundamentais para as 

propostas de formação docente: a) um forte componente prático; b) construção da 

formação por dentro da profissão; c) atenção a dimensão pessoal dos docentes; d) 

trabalho colaborativo; por fim, e) responsabilidade pública. 

O primeiro elemento apresentado por Nóvoa (2009, p. 208), consiste na defesa 

de uma formação docente que supere a forte demarcação de conhecimentos externos 

ao trabalho docente, para instituir “a prática profissional como lugar de reflexão e 

formação.” É essa prática profissional que o autor anuncia enquanto um de seus 

fundamentos para formação docente. 

Essa preocupação levantada por Nóvoa (2009), nos faz recordar da defesa de 

Freire (2015b) por uma relação constante entre ação e reflexão. Pois, a reflexão 

sozinha transforma-se em verbalismo; do contrário, a ação sem reflexão cai no 

ativismo. Desse modo, acreditamos que o fundamento levantado por Nóvoa (2009) 

não corresponde a um ativismo, mas a uma ação reflexiva, que, por sua vez, 

reconhece na ação cotidiana da experiência profissional um campo de saberes 

importante para a formação docente. 

O segundo fundamento apresentado por Nóvoa (2009), levanta a necessidade 

da formação docente estar alinhada a experiência vivida dentro da própria profissão. 

Podemos observar esse fundamento por dois ângulos, um voltado a formação inicial 

e outra para a formação continuada. Na formação inicial, essa defesa, realizada pelo 

autor, propõe a inserção do docente (em formação) em constante contato com os 

espaços e tempos de sua profissão, aprendendo com a experiência de outros 

docentes em atuação. Em relação a formação continuada, podemos identificar esse 

fundamento enquanto um desdobramento do primeiro, principalmente nos espaços de 

formação continuada, alimentados pelas práticas pedagógicas realizadas pelos 

docentes. 

A atenção a dimensão pessoal dos docentes é um fundamento que corrobora 

com muitas reflexões realizadas ao longo desse texto, principalmente, ao retomar o 

fundamento da formação como a própria constituição do sujeito ao longo de sua vida. 

Esse terceiro fundamento expressa a necessidade de trabalhar na formação docente 

a capacidade de se relacionar e da comunicação, pois, essas duas são 

imprescindíveis para a prática pedagógica.  
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Enquanto categoria profissional, à docência é um coletivo. Esse quarto 

fundamento apresentado por Nóvoa (2009), busca evidenciar que muitos dos dilemas 

enfrentados pelos docentes, diante de uma escola marcada pelas diferenças culturais 

e pelos conflitos de valores, são partilhados pelo coletivo profissional. Assim, é 

necessário "assumir uma ética profissional que se construa no diálogo com os outros 

companheiros" (NÓVOA, 2009, p. 214). Nessa direção é importante que os docentes 

se organizem em comunidades colaborativas, que partilhem experiências e discutam 

ideias sobre os processos de ensino-aprendizagem, bem como os diferentes desafios 

que se colocam em suas atuações profissionais. Defendemos que a própria escola 

pode ser um desses espaços e tempos de colaboração, incorporando toda a 

comunidade escolar, promovendo intercâmbios com outras comunidades, criando 

redes colaborativas. 

Por fim, Nóvoa (2009) afirma que um dos fundamentos dos programas de 

formação docente consiste em reintroduzir o compromisso público da educação, 

sendo o docente um importante ator ou atriz social. Vivemos um constante movimento 

de descrédito da carreira docente, de sua importância e necessidade, portanto, 

devemos promover uma aproximação entre escolas, docentes e sociedade. 

Em consonância com esses fundamentos, outros elementos são colocados 

para a reflexão sobre a formação docente, inicial e continuada. Novos desafios são 

colocados em cena, principalmente o diálogo com as novas linguagens e técnicas 

potencializadas pela cultura digital. Sendo necessário, com afirma Imbernón (2009, 

p.18), “[...] analisar o que funciona, o que devemos abandonar, o que temos de 

desaprender, o que é preciso construir de novo ou reconstruir sobre o velho.” 

Assim, Imbernón (2009) apresenta diferentes desafios condicionados pela 

sociedade contemporânea para a formação docente, como a modificação nas 

estruturas e formas de organização social, as mudanças nos meios de comunicação 

e das tecnologias, a facilitação ao acesso de informações, uma sociedade multicultural 

e a desregulamentação dos Estados pela imposição da ideologia neoliberal. É a partir 

dessa identificação, compreendendo a formação docente como espaço e tempo de 

relações de saberes ao longo da vida, que nos parece importante refletir sobre o 

contexto social, cultural e histórico ao qual pertencemos, observado os desafios que 

se colocam para formação docente, bem como o anúncio de possibilidades de 

enfrentamento. 
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2.2. A sociedade hipermoderna no contexto da expansão digital 

Em momentos hodiernos as ações no mundo abarcam fortes ligações com o 

processo de midiatização, no qual tencionam as relações e espaços sociais, as 

estruturas institucionais, bem como os processos de incorporação dos saberes, tendo 

em vista a notória existência de uma interdependência entre a cultura, a sociedade e 

a mídia (HJARVARD, 2014). 

Nesse complexo contexto de interdependência é intensificado o modo de viver 

da modernidade, que pelos processos de globalização financeira no mundo, pela 

instrumentalização técnica da vida, pelo individualismo e consumismo, hipertrofiam 

valores que elaboram uma cultura global hipermoderna (LIPOVETSKY e SERROY, 

2011). Essas estruturas da hipermodernidade, fragilizam as possibilidades de uma 

formação humana que valorize a convivência, a coletividade, a fraternidade, mas pelo 

contrário, pautam uma formação centrada nos valores do mercado financeiro, que 

inclui as hipertrofias da cultura global. Dessa forma, é importante refletirmos sobre 

esse contexto contemporâneo e suas interdependências criticamente, tendo em vista, 

como Silverstone (2002) argumenta, que a vida cotidiana, em meio ao contexto 

midiático, tem elaborado novas significações, que devem ser problematizadas e 

ressignificadas no caminho que contribua para a formação humana dos sujeitos na 

convivência coletiva.  

Esse processo da hipermodernidade apresentado por Lipovetsky e Serroy 

(2011), inflaciona uma crítica que Rousseau (2000), em um texto escrito originalmente 

em 1750, já havia iniciado ao questionar o elogio da razão como elemento para a 

contribuição de um aprimoramento dos costumes. 

Rousseau (2000) sustenta suas reflexões em uma comparação histórica da 

sociedade, demonstrando como a valorização da ciência e das artes produziram nos 

homens e nas mulheres comuns da época, as inclinações para os vícios, sobretudo 

ao luxo, desfavorecendo as possibilidades de afeto, de aproximação entre as pessoas 

e de valorização da vida simples, pois, os valores se sustentavam na vaidade. 

Essa vaidade coloca os homens e as mulheres em uma busca pelo luxo, 

independentemente das virtudes. É nessas relações, no privilégio e desinteresse 

pelas virtudes, que a desigualdade emerge. Nasce a instrumentalização das ações e 

a supervalorização do acúmulo, que se fixa como um valor em si, um exemplo desses 

fenômenos é afirmado por Rousseau (2000, p. 205): “Os antigos políticos falavam 

constantemente de costumes e de virtudes, os nossos só falam de comércio e de 
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dinheiro”, atualizando para a contemporaneidade, os nossos só falam de livre 

mercado, consumo e privatização. 

Vale ressaltar que além do inflacionamento da razão na sociedade 

hipermoderna — mesmo com as críticas acadêmicas, políticas e estéticas na 

contemporaneidade em relação ao status quo —, visualizamos uma valorização de 

um modelo de sociedade alicerçada no consumo e no acumulo de capital. Dessa 

forma, corroborando com Hegel (2001) em sua crítica estética, a sociedade da razão 

começa a buscar universais nos particulares, o que podemos relacionar com a perda 

da aura nas obras de artes, como dirá Benjamin (1987a). Essa mesma associação é 

possível de ser realizada quando pensamos sobre as próprias práticas corporais na 

busca pela sistematização e padronização, ou seja, com o processo de 

esportivização, que em sua relação com a cultura hipermoderna, através da 

potencialização das indústrias culturais, tem os megaeventos esportivos como um dos 

seus principais representantes. 

Esses cenários de megaeventos esportivos expressam fortemente o inchaço 

dessas críticas já realizadas em outrora, que aparece em Lipovetsky e Serroy (2011) 

através da interpretação de um mundo hipermoderno, organizado em quatro 

desenhos estruturantes: o hipercapitalismo, a hipertecnização, o hiperindividualismo 

e o hiperconsumo. 

Iniciando um novo ciclo de estruturação dos processos mercantis, no qual é 

realizado a desregulamentação das relações econômicas, propondo uma cultura do 

livre mercado em escala global, sobretudo pela especulação financeira com o objetivo 

de  “[...] alcançar um certo nível de ganhos por ação, correspondente às expectativas 

dos fundos de pensão, fundos mútuos e outros investimentos institucionais [...]” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2011 p. 34), o hipercapitalismo é a dominação do poder 

das finanças e de seus investidores sobre qualquer outra concepção de mundo, 

desqualificando todas as forças estruturais que proponham limites sobre o atual 

contexto. 

A hipertecnicização, por sua vez, retira o sujeito e seus contextos nas relações 

com a técnica, principalmente ao desconsiderar as singularidades na relação 

estabelecida pelos sujeitos na produção cultural. Ao retornamos em Benjamin (1987a) 

em sua crítica sobre a reprodutibilidade técnica da arte, ao qual ampliamos para os 

bens culturais, percebemos com a hipertecnicização potencializa a perda da 

autenticidade, da dimensão transcendental de culto e da singularidade das produções 
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culturais. A exemplo dos esportes modernos, que se caracterizam pela secularização, 

igualdade objetiva, especialização, racionalização, burocratização, quantificação e 

busca pelo recorde, conforme Guttmann (2006 apud ARAÚJO, 2012), identificamos a 

retirada de elementos culturais na busca pela uniformidade da prática. Entretanto, 

esse processo, como apresenta Araújo (2012), tem se esgarçado, imperando assim 

um novo ciclo de ressignificação nas práticas corporais em seus processos de 

sistematização, que são condicionadas pela sociedade hipermoderna, ou seja, um 

rompimento com os modelos antigos de caracterização do esporte moderno, 

ampliando as possibilidades de monetarização. 

Em um movimento narcisista, os indivíduos deixam de se reconhecer como 

comunidade, se valendo se si mesmos como referência moral, política, estética e 

jurídica. Essa característica do hiperindividualismo foi perceptível nas redes sociais 

no período das eleições presidenciais de 2014 até os desdobramentos do golpe 

parlamentar em 2016, no qual os indivíduos através das redes criaram suas 

microrredes, aliando-se aqueles que compartilhavam seus julgamentos para atacar os 

discursos contrários. Um sintoma dessa nova ordem do individual se inscreve “ao 

fundo de uma sociedade esvaziada de megaideologias prometendo um futuro melhor 

e desnorteada pelo desvanecimento dos grandes projetos políticos estruturantes [...]” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 48). Nesse caminho, os espaços sociais deixam 

de propiciar embates políticos, acadêmicos ou ideológicos, já que os potenciais 

diálogos se iniciam pela conclusão, demonstrando uma crise nas possibilidades de 

conversa, destarte, não há espaço para o contraditório. 

Na relação com o hiperindividualismo, “a civilização consumista distingue-se 

pelo lugar central ocupado pelas aspirações de bem-estar e pela busca de uma vida 

melhor para si mesmo e os seus” (LIPOVETSKY, 2007, p. 16). Essa nova ordem da 

economia global, mercantiliza todas as possibilidades de experiência, criando um 

imaginário paradoxal, que afirma no indivíduo a “liberdade” de escolher suas 

experiências tendo a si próprio como critério de valor, ao mesmo tempo, identificamos 

nos prazeres e gostos das pessoas uma convergência ao sistema mercantil. É nesse 

contexto que podemos chama-lo de hiperconsumidor, correspondente de um profundo 

alinhamento com os comportamentos e imaginário de consumo pautados pela 

hipermodernidade.  

Esses desenhos estruturantes que caracterizam a sociedade hipermoderna, 

são tangenciados por uma estrutura de transferências de informações digitais em 
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escala global, modificando o tempo e espaço das relações institucionais e pessoais, 

nas transmissões de dados, nas transações comerciais e etc., que aliada aos 

mecanismos midiáticos intensificam o cenário atual. 

O universo digital, em especial a internet, por meio das redes sociais, blogs e 

websites, tem pautado novas relações entre as instituições, os sujeitos e o próprio 

mundo. Porém, ao mesmo tempo, que esse universo desterritorializa os espaços, a 

qualidade do acesso é territorializada. Em relação a realidade brasileira, sua expansão 

digital é situada no início do terceiro milênio, no qual foram ampliadas as 

possibilidades de acesso e produção de narrativas digitais como percebemos nos 

dados de diferentes estudos sobre expansão da internet no Brasil (BRASIL, 2016b; 

SOUZA JUNIOR, 2015). 

Esse ambiente de processos digitais de mediação é um espaço de 

interconexões de sistemas de trocas constantes de dados eletrônicos, que inclui a 

internet, os sistemas de telefonia e outras redes de dados, na qual Lévy (1999) chama 

de ciberespaço. É nessa nova experiência, condicionado pelo ciberespaço, que são 

construídas diferentes percepções, novas técnicas, diferentes formas de agir; 

ressignificação de valores, de desejos, e da própria relação comunicativa; o que 

podemos chamar de uma cibercultura (LÉVY, 1999). É dando evidencia as relações 

culturais que temos reconhecido a cultura digital como síntese das diferentes 

significações diante da midiatização em sua relação com a cibercultura. 

Em meio a esse novo contexto cultural, observamos que as relações 

comunicativas e as construções de narrativas são tangenciadas por elementos 

distintos em comparação a outrora, sendo evidente tal distinção quando observamos 

as diferentes gerações convivendo nos espaços sociais. Espaços, que por sua vez, 

também são restruturados diante desses elementos interdependentes. 

A escola, como um desses espaços, não está fora desse contexto. Quando 

pensamos nos diferentes sujeitos que ocupam os espaços escolares – docentes, 

discentes, secretários e secretárias, profissionais de serviço gerais, merendeiros e 

merendeiras e familiares, ou seja, toda a comunidade escolar – percebemos, em certa 

medida, diferentes formas de agir na realidade, muitas vezes antagônicas. 

Em relação a essas múltiplas formas de agir nos ambientes escolares, Pretto 

(2010, p. 161) afirma que os movimentos protagonizados pelo ciberespaço  
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[...] traz para os mais velhos, e notadamente os professores, um 
grande desconforto. Desconforto que vai da própria dificuldade de 
escrever com o dedo polegar nos cada vez mais minúsculos teclados 
desses aparelhos móveis, até a não compreensão da potencialidade 
do uso dessas tecnologias digitais. 

 

Esse desconforto nos coloca a pensar questões geracionais. Diferentes 

pesquisas vislumbraram reflexões sobre as novas gerações, que ganham inúmeras 

nomeações – geração digital, geração da rede, geração ciber, geração instantânea – 

(VEEN e VRAKKING, 2009), porém adotaremos o termo apresentado pioneiramente 

por Prensky (2001), nativo digital, tendo o imigrante digital enquanto as gerações de 

outrora. O comportamento dessas novas gerações é guiado por perspectivas em rede, 

diferente das tradicionais percepções lineares, o que tenciona o modelo 

linear/tradicional da educação (PRENSKY, 2001; PRENSKY, 2012; MATTA, 2010; 

PALFREY e GASSER, 2011). 

Os nativos digitais, como apresenta Souza Junior (2015, p. 36), 

 

[...] são todos os indivíduos que nasceram imersos no mundo digital e 
vivenciaram ao longo da vida os avanços tecnológicos da sociedade 
contemporânea, apropriando-se das linguagens digitais dos 
computadores, dos videogames e da internet.  

 

É necessário pontuar, que nativo digital não é uma condição referente ao ano 

de nascimento de um indivíduo, como alguns afirmam; nossa compreensão defende 

que as novas gerações são caracterizadas por nativas digitais na medida que se 

apropriam da cultura digital ao longo de sua formação, tendo diferentes variáveis a 

serem consideradas, como o país de origem e suas condições humanas, que 

envolvem a classe social, a religião, o acesso à educação e as tecnologias digitais 

entre outras (SOUZA JUNIOR, 2015). 

Todavia, aliada a essa apropriação da cultura digital, devemos agregar as 

próprias transformações da hipermodernidade enquanto alicerces desse distinto 

modo de ser no mundo das novas gerações, criando um tipo diferente de subjetividade 

em suas relações, pois, diante do nexo entre a cultura juvenil e a complexa expansão 

de uma cultura global, emerge diversas possibilidades de relações significativas, 

desencadeando uma formação de identidade que se diferencia nos convívios 

socioculturais na contemporaneidade (GREEN e BIGUM, 2013). 

Portando, conforme Green e Bigum (2013, p. 231) 
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Não podemos ignorar nem a profunda alienação que muitos/as jovens 
experimentam hoje, confrontando um futuro que muito frequentemente 
parece já esgotado mesmo antes de ter chegado, marcado sempre por 
uma incerteza fundamental – seu sentimento de serem, cada vez 
mais, estranhos/as numa terra estranha -, nem a probabilidade de que 
eles/as estejam se tornando distintiva e genericamente diferentes, em 
termos de suas capacidades, suas estruturas de identidade, e seus 
valores. Discutir adequadamente essa diferença e responder àquilo 
que pode ser perfeitamente descrito como uma estrutura pós-moderna 
de sentimento exige que aqueles/as de nós que carregamos a 
responsabilidade de escolarizar o futuro não apenas desenvolvamos 
novas compreensões e novos recursos, mas também um sentimento 
apropriado de humildade, juntamente com o reconhecimento da 
inevitabilidade da diferença. 

 

Logo, tendo o pressuposto da formação enquanto a própria relação do sujeito 

com o mundo ao longo da vida, nos parece que esse distinto contexto sociocultural e 

suas diferentes significações na vida das novas gerações, coloca uma demanda a ser 

observada pela formação docente. É por essas razões que diferentes autores têm 

insistido na necessidade de afastamento da ideia que se elaborou em relação ao 

caráter das tecnologias digitais como meras ferramentas auxiliares do trabalho 

docente (PRETTO, 2010). Devemos compreendê-las como linguagens e produtos da 

cultura, que possibilitam novos encontros com o mundo vivido, elaborando e 

esgarçando valores morais e estéticos, práticas corporais, hábitos socioculturais, 

modos de percepção da realidade e etc.  

No entanto, é importante evidenciar que os docentes em atuação profissional 

se formaram a partir de currículos de formação sustentados por perspectivas 

instrumentais em relação à cultura digital. Os cursos de formação docente até o ano 

de 2015, estiveram suas sustentações curriculares nas DCNs para a formação de 

professores e professoras da educação básica, instituída pela Resolução nº 1, de 18 

de fevereiro de 2002. As DCNs anunciam que a formação docente deve preparar para 

“o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias 

e materiais de apoio inovadores” (BRASIL, 2002, p. 1). Essa perspectiva sustentam 

os discursos de muitos docentes, atuantes na educação básica, que compreendem a 

cultura digital por uma concepção instrumental, centralizada em sua relação com os 

dispositivos tecnológicos enquanto ferramentas pedagógicas, dessa forma, 

caminhando na oposição da nossa proposição apresenta no decorrer dessa 

investigação. 
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Ao pensarmos sobre as outras fontes de saberes que sustentam a atuação 

pedagógica, poucas são as relações com a cultura digital, prevalecendo uma relação 

com as linguagens lineares, como o rádio e a televisão. Por essas razões, o 

investimento em programas de formação continuada para docentes que possibilitem 

a reflexão sobre a cultura digital no próprio contexto da atuação profissional, devem 

ser estimulados para proporcionar a superação da  

 

[...] visão de que basta oferecer informações, conteúdos e trabalhar a 
racionalidade do professor de forma pontual para garantir o domínio 
de novos conhecimentos e mudanças nas posturas e formas de agir 
(FANTIN e RIVOLTELLA, 2012, p. 135).   

 

No entanto, muitas políticas públicas, experiências acadêmicas, dentre outas 

propostas de formação docente, compreenderam a cultura digital como ferramentas 

pedagógicas, propondo programas de formação centradas nos dispositivos 

tecnológicos. Assim, compreendemos que é importante apresentar algumas 

experiências que descrevem essa centralidade, bem como as que desenvolveram 

perspectivas distintas, principalmente no campo da formação docente em EF.  

 

2.3. Formação docente no diálogo com a cultura digital 

É comum ouvirmos em diferentes discursos sobre a necessidade de introduzir 

a cultura digital nas escolas, nos currículos de formação docente, ou seja, promover 

diálogos com esses novos códigos, instrumentos, valores etc., que emerge da cultura 

digital. No entanto, muitas dessas experiências acabam por centralizar suas ações 

nos dispositivos e não na formação docente.  

Um exemplo de política pública nacional que buscou a integração das 

tecnologias digitais na educação básica, consiste no Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo). Sua origem é marcada pelo Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO), criada pela portaria nº 522, de 9 de abril de 

1997, pelo então Ministério da Educação e do Desporto, com o objetivo de disseminar 

a utilização pedagógica das TICs nas escolas públicas de nível fundamental e médio 

das redes municipais e estaduais. O novo ProInfo, mantem os objetivos do anterior, 

ampliando as suas ações, principalmente na efetivação das salas de informáticas nas 

escolas que aderiram ao programa, bem como as políticas de formação técnica para 

docentes (MARTINS e FLORES, 2015). 
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Como constataram Martins e Flores (2015), diferentes pesquisas identificaram 

a dificuldade do ProInfo atingir os seus objetivos, devido a centralidade na aquisição 

de equipamentos e na melhoria da infraestrutura digital das escolas (consolidando as 

salas de informática), deixando de investir na formação dos docentes para o uso 

pedagógico dessa expansão da informatização das escolas. 

Essas salas de informática se tornaram grandes depósitos de computadores, 

com acesso restrito ao agendamento dos docentes que as utilizam com seus alunos 

e alunas para pesquisas na internet, ampliando o modelo tradicional de pesquisa, no 

qual todos caminham pelas mesmas fontes já estabelecidas pelos docentes. Essa 

restrição, no acesso as salas de informática, foi identificada por Mendes (2008) nos 

relatos dos docentes que participaram de suas interlocuções, que anunciavam os 

processos de burocratização encontradas para utilização das salas. Dessa forma, 

percebemos que o ProInfo chegou nas escolas, ampliando as possibilidades de 

acesso e uso pedagógico pelas diferentes disciplinas curriculares, porém, com a falta 

de investimento na formação dos educadores e educadoras das escolas essas salas 

de informáticas não conseguiram potencializar as práticas pedagógicas dos docentes.   

Em relação a formação docente em EF, que só ganhou expressividade no 

campo da produção acadêmica a partir do século XXI (MAGRIN, SIMÕES e 

MOREIRA, 2014), podemos identificar a sua tematização com a cultura midiática e 

com a tecnologia digital nos trabalhos desenvolvidos pelo LaboMídia, tendo como 

pioneirismo a tese “A Educação Física e o discurso midiático: abordagem crítico-

emancipatória em pesquisa-ação no ensino de graduação” defendida por Giovani de 

Lorenzi Pires, no ano de 2000. Esse trabalho se concentra na formação inicial, 

problematizando o discurso midiático esportivo, articulando a teoria crítica da Escola 

de Frankfurt com a teoria latino-americana de comunicação (PIRES, 2000). 

Ao resgatar as informações obtidas em nosso levantamento sobre as 

interlocuções entre formação docente em EF e os estudos da mídia, tendo como fonte 

de pesquisa as dissertações e teses defendidas nos PPGEFs, identificamos uma 

concentração de trabalhos que tiveram como delimitação a formação inicial dos 

docentes, bem como pesquisas de cunho diagnóstico. No entanto, ao focalizarmos a 

formação continuada de professores e professoras que propôs algum tipo de 
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experiência em diálogo com os docentes13, duas dissertações ganham destaque: 1) a 

dissertação de Diego de Sousa Mendes, com o título: “Luz, câmera e pesquisa-ação: 

a inserção da mídia-educação na formação contínua de professores de Educação 

Física”; e 2) a dissertação de Paula Bianchi, com o título: “Formação em mídia-

educação (física): ações colaborativas na rede municipal de Florianópolis/Santa 

Catarina”. 

Mendes (2008) realiza uma pesquisa-ação com docentes vinculados a SME de 

Florianópolis-SC, a partir “[...] de um curso de formação contínua para professores de 

Educação Física, relacionado ao tema da mídia-educação, denominado de ‘Oficina de 

Mídia-Educação & Educação Física’ [...]” (p. 17). Essa oficina foi viabilizada por meio 

de um projeto de extensão universitária, sendo realizada de agosto a dezembro de 

2006, com onze docentes. Em um segundo momento dessa interlocução, Mendes 

(2008) buscou investigar como os participantes acionaram os conhecimentos 

elaborados na oficina em suas práticas pedagógicas. Dessa forma, uma professora 

que participou da oficina manifestou interesse em manter essa interlocução de 

pesquisa em suas práticas pedagógicas.  

Em um “efeito multiplicador de formação” (MENDES, 2008, p. 72), outras três 

professoras da escola, que não estavam envolvidas no primeiro momento da 

pesquisa, participaram da investigação a convite da professora de EF que participou 

da oficina. Essas professoras, que foram inseridas na investigação de Mendes (2008), 

tiveram um importante papel no desenvolvimento das interlocuções realizadas na 

escola. 

Para Mendes (2008) essa pesquisa identificou um avanço na compreensão dos 

docentes a respeito da mídia-educação, ampliando a sua leitura instrumental para a 

inclusão das dimensões críticas e produtivas. Demonstrando a importância da criação 

de espaços que oportunizem a produção de conhecimentos experienciais sobre a 

mídia no contexto da atuação dos docentes de EF. 

Em caminho semelhante, Bianchi (2009) desenvolveu uma pesquisa 

interlocutiva com docentes da SME de Florianópolis-SC, estabelecendo diálogos com 

a equipe de professores do Núcleo Tecnologia Educacional (NTE). O NTE foi criado 

                                            

13 No levantamento que realizamos a dissertação de Fagundes (2010) também debate sobre a 
formação continuada de docentes no diálogo com a cultura midiática, porém, a sua perspectiva 
investigativa consistiu em uma pesquisa diagnóstica sobre os cursos de especialização em Brasília. 
Dessa forma, para a nossa perspectiva, essa investigação não contribui para o desenvolvimento de 
nossa narrativa dissertativa.  
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pela SME de Florianópolis para “[...] direcionar o trabalho educativo no âmbito das 

tecnologias nas unidades escolares da rede municipal [...]” (BIANCHI, 2009, p. 90), 

sendo formado por docentes de diferentes licenciaturas, que realizaram a 

especialização em informática educativa oferecida pelo ProInfo. 

Essa investigação envolveu o acompanhamento de três escolas, três docentes 

de EF em atuação nas escolas, os coordenadores das salas de informática, bem como 

os docentes regentes de classe das escolas. Destacamos a participação da equipe 

do NTE, do coordenador de área de EF da SME e da bibliotecária de uma das escolas. 

Dessa forma, através da observação participante, Bianchi (2009) estabeleceu 

diferente interlocuções com os atores e atrizes de sua investigação, identificando que 

essa experiência proporcionou aos docentes elementos para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas com as TICs, a partir da mídia-educação. 

Dessas experiências que apresentamos, uma questão que julgamos de grande 

importância permanece, que consiste em debater os fatores que mobilizam os 

docentes em atuação profissional para acionarem a cultura digital em sua formação, 

consequentemente, em sua atuação profissional.  

Isso fica evidente quando Mendes (2008, p. 162) afirma que 

 

[...] a totalidade dos professores que havia concluído suas 
interlocuções escolares na primeira parte do estudo manifestaram 
interesse em realizar novas interlocuções escolares com o tema da 
mídia em 2007, após a conclusão do curso de formação. Já entre os 
professores que não tentaram realizar interlocuções escolares 
(metade do grupo concluinte da oficina) somente um professor 
manifestou interesse em realizar uma interlocução escolar em 2007. 

 

Se todos os docentes que não tivessem realizado uma interlocução escolar 

com o tema da mídia, não manifestassem interesse em realiza-la após a oficina, 

poderíamos deduzir hipoteticamente que aqueles e aquelas que manifestaram 

interesse, o fizeram devido à conclusão de uma experiência com a mídia durante a 

oficina. Porém, o relato de Mendes (2008) apresenta um docente que manifestou 

interesse mesmo não concluído a experiência interlocutiva com a mídia em sua prática 

profissional, logo, compreender o que mobilizou esse docente para o seu interesse é 

um elemento chave. Nesse caminho, defendemos a necessidade de uma reflexão 

sobre esses fatores que mobilizam os docentes para o acionamento da cultura digital. 
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Fantin e Rivoltella (2012), em sua investigação sobre a cultura digital e a 

formação de docentes, a partir do contexto de uma cidade brasileira e outra italiana, 

identificaram quatro dificuldades para o acionamento da cultura digital pelos docentes: 

1) a falta de conhecimento específico para o acionamento de alguns meios e 

ferramentas em suas aulas; 2) a falta de infraestrutura e condições de acesso aos 

meios e às ferramentas; 3) a falta de formação inicial e continuada a respeito dos 

meios e das ferramentas; e 4) a falta de tempo para aprender e para usar. 

Essas dificuldades começam a apontar alguns indicativos interessantes, pois, 

é somente em relação a dificuldade com a infraestrutura e a condição de acesso aos 

meios e as ferramentas da cultura digital, que identificamos uma clara distinção entre 

a situação brasileira da italiana. Os docentes italianos pouco atribuem as condições 

de infraestrutura como uma dificuldade na integração da cultura digital, porém, 

apresentam as mesmas outras dificuldades e problemáticas dos brasileiros no 

acionamento da cultura digital, demonstrando não haver uma relação diretamente 

proporcional a melhoria na infraestrutura com a superação das dificuldades de 

integração da cultura digital pelos docentes. 

A principal dificuldade apresentada por esses docentes, nas duas realidades, 

consiste na falta de conhecimento específico para trabalhar com a cultura digital. Nas 

diferentes narrativas dos docentes é possível identificar uma insegurança com o trato 

das tecnologias digitais em suas aulas, a não familiaridade no uso de softwares livres 

(na situação brasileira), em síntese, a dificuldade de lidar com uma cultura distinta, 

com códigos, modos de interação e condutas diferentes. 

Outra dificuldade anunciada, consiste na falta de formação com o foco na 

cultura digital. Sendo esse ponto crucial para Fantin e Rivoltella (2012), pois, para 

superar essas dificuldades deve haver um investimento na formação docente, 

centrada da modificação das concepções de ensino-aprendizagem.  

Porém, ao centrar-se em uma leitura das dificuldades dos docentes no 

acionamento da cultura digital enquanto “falta”, ou seja, ausência de algo externo ao 

docente, desconsidera a sua subjetividade nas relações com a cultura digital. Essa 

perspectiva apresentada por Fantin e Rivoltella (2012) se sustenta no que ficou 

conhecido no Brasil por Mídia-Educação, que tem se definido, conforme Rivoltella 

(2012, p. 23), 
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[...] como uma educação que é ‘com, para e através’ da mídia. A 
educação ‘para’ a mídia diz respeito à apropriação crítica sobre os 
conteúdos, sobre as mensagens. A educação ‘com’ a mídia é o uso da 
mídia como ferramenta didática, como instrumento de apoio para o 
professor que está atuando na sala de aula (por exemplo, com projetor 
multimídia, computador) [...]. Enfim, a educação é também educação 
‘através’ da mídia. Essa última dimensão diz respeito, sobretudo, à 
habilidade de produção na escola, onde a educação acontece por 
meio do trabalho que organizamos e propomos às crianças e jovens 
em sala de aula. 

 

No entanto, é possível identificar que a mídia-educação coloca a mídia como 

central no processo de acionamento da cultura digital, deixando de problematizar as 

significações dos sujeitos na relação com mídia. Outra problemática consiste em 

considerar as dimensões “com, para e através” como possiblidade de planejamento 

pedagógico, que facilita a organização didática, porém, que dificulta a focalização nas 

singularidades da experiência concreta dos sujeitos com a cultura digital. 

É por essas razões, que suspeitamos que a superação da problemática do 

acionamento da cultura digital pelos docentes, não resulta apenas na constatação da 

necessidade de investimentos na formação docente, pois, esse é apenas um primeiro 

passo; o segundo consiste em entender quais fatores mobilizam os docentes para a 

apropriação da cultura digital em sua formação, e consequentemente, no acionamento 

em sua atuação profissional. É com essa consideração que buscamos outros autores 

que propõe diferentes perspectivas para refletir sobre esse contexto.  

É na literatura internacional que conseguimos encontrar um horizonte para essa 

problemática. Ertmer (1999) propõem que os acionamentos das tecnologias pelos 

docentes demandam relações com barreiras de primeira e segunda ordem. As 

barreiras de primeira ordem, barreiras externas, são elementos que dificultam à 

integração das tecnologias por meio dos dispositivos e situações extrínsecos aos 

docentes, que incluí a “falta de acesso a computadores e softwares, tempo insuficiente 

para o planejamento e suporte técnico e administrativo inadequados” (ERTMER, 

1999, p. 48, tradução nossa). Essas barreiras estão intimamente ligadas aos 

elementos que envolvem a disponibilização dos equipamentos, o tempo 

disponibilizado para o planejamento e desenvolvimento das propostas de integração 

das tecnologias, os suportes técnicos e administrativos dos dispositivos dentre outros 

elementos. Por sua vez, Burne (2017) – que no lugar de barreiras utiliza o termo 

fatores – apresenta que muitos fatores externos têm tensionado a implementação de 
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tecnologias digitais nas práticas pedagógicas de docentes de EF, como o tempo 

pedagógico, as dificuldades técnicas, o apoio e a organização pedagógica. 

As barreiras de segunda ordem, ou seja, as barreiras internas, que 

correspondem aos elementos intrínsecos aos docentes, incluem as “crenças sobre o 

ensino, crenças sobre computadores, práticas estabelecidas na sala de aula e falta 

de vontade de mudar” (ERTMER, 1999, p. 48, tradução nossa). Mesmo que tais 

elementos intrínsecos possam ser superados na garantia de recursos adicionais e na 

formação técnica em habilidades de informática, confrontar a barreira de segunda 

ordem implica um repensar sobre a própria prática. Nos argumentos de Burne (2017), 

as atitudes e as crenças dos docentes são barreiras ou facilitadores no acionamento 

das tecnologias digitais em suas práticas, colocando uma importância significativa 

para essa dimensão da relação dos docentes com as tecnologias digitais, 

corroborando com esses argumentos Li et al. (2015, p. 2, tradução nossa) afirma que 

“[...] existem evidências crescentes que sugerem que as crenças e as atitudes dos 

professores em relação à tecnologia podem influenciar grandemente sua 

implementação efetiva de tecnologia na sala de aula”. 

Diante das reflexões sobre os fatores que dificultam ou facilitam o acionamento 

das tecnologias digitais e da cultura midiática nas práticas de docentes de EF na 

literatura nacional e internacional, alguns pontos devem ser considerados:  

a) A (des)mobilização para o acionamento da cultura digital deve partir do 

sujeito; esse ponto consiste em compreender o ser humano como um sujeito de 

relações, que estabelece interlocuções com o seu meio. Dessa forma, podemos falar 

de elementos intrínsecos e extrínsecos; ao assumir as relações subjetivas do sujeito 

com o mundo, envolvendo as suas crenças e desejos para a sua mobilização, estamos 

destacando os fatores intrínsecos. Diferentemente, os fatores extrínsecos 

correspondem as relações dos sujeitos com elementos exteriores a si, ou seja, com 

fatores objetivos.    

b) Em decorrência da pontuação anterior, não é possível falar de desafios como 

defendem Fantin e Rivoltella (2012), nem mesmo barreiras como defende Ertmer 

(1999), pois as relações dos sujeitos são singulares, ou seja, algo que se apresenta 

como desafio ou barreira em uma dada situação podem não ser em outro contexto. 

Por essas razões acreditamos que “fatores”, como apresenta Burne (2017), 

correspondem aos nossos argumentos. 
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Com esses pontos esclarecidos, dois fatores (des)mobilizam os docentes no 

acionamento da cultura digital: 1) fatores extrínsecos em relação aos docentes; e 2) 

fatores intrínsecos em relação aos docentes. Nesse sentido, alguns conceitos que 

dialogam com a cultura digital nos ajudam a pensar a formação docente diante desse 

cenário. Assim, na busca pela superação de uma concepção centrada nos dispositivos 

tecnológicos para uma formação centrada no sujeito e suas relações com a cultura 

digital, que o LEFEM tem investido em uma proposição que problematiza conceitos 

que tangenciam os processos de midiatização na contemporaneidade.  

Nas experiências desenvolvidas pelo coletivo do LEFEM, temos identificado 

alguns conceitos significativos para a formação continuada de docentes, como a 

comunicação, a mediação, a narração e a gamificação. É importante o anúncio que 

esses conceitos não representam uma receita, mas consistem em uma expressão das 

experiências vividas pelos atores e pelas atrizes que se envolveram nos programas e 

projetos do LEFEM. 

Esses conceitos são expressos em uma atitude geradora de reflexão e ações 

da/na formação docente, assim, deixando de focalizar nos dispositivos e sim em uma 

ação no mundo. Dessa forma, outros conceitos podem se apresentar ao longo das 

interlocuções formativas, surgindo da experiência vivida de cada contexto formativo, 

enriquecendo a formação de si, e consequentemente a atuação profissional. 

A comunicação é uma palavra que possui uma complexa história semântica, 

com significados etimológicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos etc. Ao longo da 

história ocidental diferentes teorias se apropriaram dessa palavra na fundação de 

escolas e movimentos teóricos.  

Ao longo desses diferentes movimentos de conceituação e teorização da 

comunicação, a “teoria matemática da comunicação” inaugura uma problemática que, 

potencializada pela hipertecnização, tem se fixado no imaginário dos sujeitos. Essa 

herança consiste em focalizar nas informações, que se preocupa com relações 

estatísticas no lugar dos significados, tendo a comunicação como o processo de 

transmissão de informações, na busca pela objetividade matemática (WEAVER, 

1978), retirando qualquer possibilidade de significação subjetiva, ou seja, o ser 

humano é totalmente descartável dessa teorização. 

Nos parece que muitas leituras sobre comunicação têm herdado influências 

dessa teoria, em diferentes graus, desconsiderando a subjetividade no encontro entre 

os seres humanos. É no campo da educação, conforme Martín-Barbero (2014), que 
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teremos os primeiros movimentos de uma teoria latino-americana da comunicação 

que restabelece o sujeito como ator e atriz do espaço da comunicação. 

Para Freire (2015b) é no diálogo que o pensamento se coloca em movimento 

de criticidade, do qual não haveria comunicação, que, por sua vez, não haveria uma 

verdadeira educação. Para Jaspers (1984 apud LIESEN, 2014) até mesmo a própria 

existência somente se justifica na comunicação, pois, é na comunicação de 

existências que o ser é sendo, ou seja, a existência não é por si só, ela precisa de 

outro existente sendo. Portanto, no constante vir-a-ser na relação com o mundo, no 

presente, no encontro, no diálogo que podemos falar de comunicação. Em última 

instância “o mundo humano é, desta forma, um mundo de comunicação” (FREIRE, 

2015a, p. 84). 

Outro elemento imprescindível para o diálogo, consiste na consciência da 

ignorância humana para com o mundo, de sua necessidade constate de se refazer, 

aprendendo com os outros, por esse motivo o diálogo “[...] não pode ser um ato 

arrogante” (FREIRE, 2015b, p. 111), pois o diálogo pressupõe uma postura de 

humildade. Essa humildade consiste na capacidade de sentir-se e saber-se que no 

encontro com os outros “não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há 

homens [e mulheres] que, em comunhão, buscam saber mais” (FREIRE, 2015b, p. 

112). 

É com base nessa leitura, que pontuamos a necessidade de fazer uma 

distinção entre comunicação e comunicado. O comunicado pressupõe a condição de 

transmissão de uma mensagem, no qual independe dos sujeitos singulares que ali 

estão presentes, tanto na emissão como na recepção da mensagem. Como 

apresentamos, a comunicação é inerentemente as existências em diálogo, implicando 

em uma “reciprocidade que não pode ser rompida” (FREIRE, 2015a, p. 86). 

Nessa reciprocidade envolve existências em ato, na escuta, na fala, no toque, 

no olhar etc., estabelecendo o diálogo. Pois, o diálogo consiste em “[...] arriscar uma 

palavra ao encontro não de uma ressonância, de um eco de si mesmo, mas sim de 

outra palavra, da resposta de um outro” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 33). É no 

diálogo entre essas existências que a interação acontece, mediando subjetividades 

expressadas no encontro. Assim, é anunciado outro conceito importante em nossa 

reflexão, a mediação. 

Por essas razões a concepção de comunicação que propomos aqui, consiste 

em dar evidência as pessoas, que cotidianamente se relacionam com outras pessoas, 
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nas filas do banco, em suas compras na feira do bairro, nas conversas com os amigos 

e amigas nos bares, na entrada e saída dos encontros religiosos, etc. Dessa forma, a 

cultura possuí um protagonismo indissociável nas interações das pessoas. 

Na interação, por muito tempo, focalizou-se o olhar para os meios de 

comunicação, no qual as pessoas recebiam os conteúdos e os assimilavam, 

desconsiderando os conflitos pessoas, os valores sociais e culturais, os gostos, ou 

seja, as subjetividades. É nessa subjetividade que Jesús Martín-Barbero (MARTÍN-

BARBERO e BARCELOS, 2000) evidencia uma teoria da comunicação centrada nas 

mediações culturais.  

O intercambio das experiências, diante das mediações culturais, são 

expressadas pela palavra, ou seja, um código partilhado pelos sujeitos em relação. 

Códigos que são intercambiados por pessoas, que narram suas experiências vividas 

ou ouvidas, enquanto substância da narrativa, ou seja, o narrador e a narradora 

retiram de suas experiências o conteúdo da narrativa (BENJAMIN, 1987b).   

Portanto, narrar consiste na “faculdade de intercambiar experiências" 

(BENJAMIN, 1987b, p. 198), promovendo uma rede de experiências pessoais e 

coletivas em meio as mediações culturais. Uma problemática encontrada pelo 

narrador ou narradora no contexto da sociedade hipermoderna consiste na dificuldade 

de criação, paradoxalmente colocada na contemporaneidade.  

Em uma sociedade repleta de possibilidades de criação, os modelos, as 

nomeações, os padrões, intensificam os obstáculos para transgredir os significados já 

impostos. Juntamente a essa problemática, as pessoas têm dificuldade de 

experienciar o mundo, e aqui a hipermodernidade tem um papel significativo, pois, 

instaura uma vida hipermoderna superficial, consumível, que podemos representar 

pelos fast-foods, os roteiros de viagens pré-estabelecidas pelas agências, a 

convivência com as mesmas rodas de amigos (nas redes sociais: compartilhando as 

mesmas coisas, curtindo os mesmos temas, criando uma microrredes dos mesmos 

assuntos), etc (LIPOVETSKY, 2007). 

É nesse contexto que um debate sobre o prazer, a ludicidade e o jogo ganham 

cena. Na relação com essa sociedade hipermoderna, os gostos e os prazeres têm se 

colocado enquanto uma lista, o que é ou não prazeroso. A ludicidade enquanto palavra 

que carrega no “senso comum” a correlação de brincadeiras infantis, é um exemplo 

de como tais conceitos são demarcados pela desconsideração da subjetividade dos 

sujeitos, pois, uma brincadeira qualquer pode não ser divertida, por diferentes motivos, 
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para alguém, o que coloca a dúvida de se tal brincadeira é lúdica a priori (LUCKESI, 

2014). 

Nesse caminho, jogos digitais, sobretudo os de mundo aberta14, apresentam 

uma possibilidade de recolocar o sujeito no palco das relações com a ludicidade. 

Assim, o conceito de gamificação tem ganhado força, como estratégia metodológica, 

porém, para nós esse conceito pode promover o diálogo entre a cultura digital e as 

possibilidades de experiências mobilizadoras no contexto da educação, assim, 

proporcionando um espaço e tempo de ludicidade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

14 São jogos digitais que criam uma ambientação no qual os jogadores ou jogadoras podem explorar o 
cenário e criar seus próprios objetivos no jogo. 
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3. DAS APROXIMAÇÕES COM A MÍDIA EM NATAL AOS ACIONAMENTOS NA 

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS DOCENTES DE EF 

 

 

Nesse capítulo teceremos sobre as aproximações da EF com os estudos da 

mídia no município do Natal, vislumbrando as relações entre os sujeitos de duas 

instituições, a UFRN e a SME. Essas relações elaboram um horizonte de pesquisas e 

interlocuções, o que condicionou a criação do LEFEM. Posteriormente relatar os 

acionamentos dessas aproximações em diferentes experiências exitosas, 

consequentemente, apresentar como se elaborou uma necessidade para a criação de 

uma agenda formativa para o ambiente do FOCO-EF.  

É diante dessa agenda formativa que descreveremos em detalhes a 

estruturação do Programa de Extensão vinculado a essa experiência, apresentando 

cada projeto de ação que compõem esse Programa, dando evidência a articulação ao 

primeiro e segundo projeto de ação, que consistiu no planejamento e realização da 

formação continuada em si. Desse modo, descrevemos o cenário da viabilização da 

política pública na qual o FOCO-EF se insere, apresentando a sua organização e 

planejamento realizados no ano de 2016. Por fim, é identificado o perfil dos docentes 

participantes do FOCO-EF, explicitando informações relativas a formação profissional, 

o seu consumo midiático, bem como as suas possibilidades de acionamento em sua 

atuação nas escolas do município do Natal. 

 

3.1. Aproximações da Educação Física com os estudos da mídia em Natal-RN 

Ao pensarmos sobre as aproximações aos estudos da mídia pela EF brasileira 

com suas demarcações históricas na década de 1990, como nos é apresentado por 

Pires et al. (2008), ficam em nossas reflexões a curiosidade em entender como esses 

diálogos foram introduzidos no debate dos sujeitos vinculados a EF no município do 

Natal, como o curso de EF da UFRN se aproximou dos estudos da mídia, bem como, 

por quais razões essas aproximações criaram uma agenda de interlocuções de 

pesquisa. Refletir sobre esses pontos são de fundamental importância, na medida em 

que estabelecendo as relações ao longo dessa trajetória de aproximações entre esses 

saberes, é possível identificar as mobilizações que pautaram os estudos da mídia no 

contexto da EF em Natal, consequentemente, como essa agenda chegou no FOCO-

EF. 
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Investigamos nas produções monográficas vinculadas aos docentes e 

discentes egressos do Departamento de Educação Física (DEF) essas possibilidades 

de diálogo entre EF e mídia. Um primeiro trabalho que podemos citar é escrito por 

Eduardo Ribeiro Dantas, que no ano de 2002 defende sua dissertação através do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da UFRN, sob orientação da 

professora Terezinha Petrucia da Nóbrega, como o título: “O corpo modificado, os 

discursos da mídia e a educação multirreferencial.” Essa obra objetivou a identificação 

e interpretação sobre os impactos das ideias difundidas pela Revista Boa Forma sobre 

o corpo (DANTAS, 2007). Podemos perceber que esse trabalho nos remete as 

características das primeiras aproximações da área com os estudos da mídia, ou seja, 

uma análise dos produtos midiáticos. Essa perspectiva aparece novamente em outro 

trabalho monográfico orientado pela professora Terezinha Petrucia da Nóbrega, dessa 

vez, diretamente vinculado ao DEF, no curso de EF, escrito e apresentado no ano de 

2004 pela egressa Jacqueline Duarte Dantas, como fica evidente ao anunciar como 

objetivo de pesquisa a análise dos padrões corporais, de comportamento, de estilos, 

de formas de sentir e viver propagados por um programa televisivo da emissora MTV, 

chamado “Fica Comigo”, com foco em uma leitura sobre gênero (DANTAS, 2004). 

É interessante pontuar, que tanto Eduardo Ribeiro Dantas e Jacqueline Duarte 

Dantas, além da comum orientação da professora Terezinha Petrucia de Nóbrega, 

possuíam formação acadêmica em Comunicação Social pela UFRN, corroborando 

novamente com o cenário apresentado por Pires et al. (2008), ao identificar que os 

primeiros debates nessa aproximação tiveram contribuições da área de Comunicação 

Social, o que fortaleceu em um primeiro movimento, a análise dos produtos midiáticos 

como possibilidade de diálogo entre EF e mídia. No entanto, diferentemente do 

cenário apresentado por Pires et al. (2008), no qual as primeiras aproximações 

tiveram o esporte como temática de análise, em Natal o acionamento do corpo como 

principal elemento a ser analisado demonstra uma perspectiva distinta. 

Ainda em uma perspectiva de análise dos produtos midiáticos a dissertação 

defendida em 2006 no PPGED pelo egresso do curso de EF do DEF/UFRN, Allyson 

Carvalho de Araújo, com o título: “Um olhar estético sobre o telespetáculo esportivo: 

contribuições para o ensino do esporte na escola”; sob orientação da professora 

Karenine de Oliveira Porpino, busca estabelecer relações entre o telespetáculo 

esportivo e seus telespectadores por uma abordagem estética, apresentando 

contribuições para o ensino do esporte no ambiente escolar (ARAÚJO, 2006). Nesse 
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caso, percebemos uma aproximação com o ambiente escolar na relação entre EF e 

os estudos da mídia, ampliando a perspectiva dessa análise dos produtos midiáticos. 

Em tempo, é necessário explicitarmos a contribuição do GEPEC, que esteve 

associado, através de seus membros, a essas produções monográficas. Assim, os 

espaços de reflexões proporcionados pelo GEPEC, foram de suma importância para 

a formação dos sujeitos que ao longo de suas trajetórias articularam e mobilizaram a 

tematização da mídia em seus diálogos. 

Dentre as ações do GEPEC, destacamos o Núcleo de Formação Continuada 

para Professores de Artes e Educação Física (Paidéia), criado em 2004, que se 

consolidou com um espaço de debates e reflexões sobre a formação continuada de 

docentes de Artes e EF (NÓBREGA, MELO e DIAS, 2011). Esse núcleo desenvolveu 

diversas ações com base em suas finalidades, 

 

[...] tais como: a produção de material didático, a formação de tutores, 
a realização de oficinas pedagógicas, cursos de atualização e 
especialização, encontros, entre outras. A ação de Planejamento e 
Produção de Material Didático incluiu a produção do Livro didático 
sobre ensino de Educação Física, vídeos, Coleção Cotidiano Escolar, 
com textos de professores ou pesquisadores da prática escolar; a 
realização do Encontro Nacional de Ensino de Arte e Educação 
[Física]; a produção e edição da Paidéia – Revista Brasileira de Ensino 
de Arte e Educação Física; Curso de Especialização em ensino de 
Educação Física e Cursos de atualização (NÓBREGA, MELO e DIAS, 
2011, p. 1). 

 

Dentre essas diversas ações realizadas pelo Paidéia, duas gostaríamos de 

destacar: (I) o programa de cursos; e (II) o Encontro Nacional de Ensino de Arte e 

Educação Física (ENAEF). O Paidéia oferecia um programa de cursos tendo como 

base quatro cursos de especialização: 1) em linguagem corporal na educação Infantil; 

2) em linguagem corporal na educação escolar indígena; 3) em Educação Física 

escolar; e 4) em ensino de teatro, música, artes visuais ou dança. Cada curso de 

especialização foi organizado por módulos, podendo ser cursado em três 

possibilidades: atualização (40 ou 60 horas); aperfeiçoamento (240 ou 320 horas); e 

especialização lato sensu (360 horas), que se diferenciavam pela quantidade de 

módulos que os docentes cursavam.  

Esse programa de cursos atingiu um número significativo de docentes da rede 

pública de ensino nos diferentes municípios do RN, bem como alguns docentes dos 

estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Mato Grosso (NÓBREGA, MELO e DIAS, 
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2011). Tendo como princípio a valorização da experiência pedagógica, bem com os 

saberes docentes emergentes do cotidiano da atuação profissional, esses cursos 

proporcionaram aos docentes a possibilidade de refletir e propor diferentes práticas 

pedagógicas, algumas delas apresentadas nos ENAEFs. 

Foram realizadas três edições do ENAEF, tendo como objetivo a implantação 

de “[...] um espaço de troca de experiências e discussões para professores das áreas 

de Arte e Educação Física” (MELO, 2006, p. 5). Esse espaço foi marcado por 

diferentes atividades, como “[...] palestras, ateliês, momentos culturais, lançamentos 

de livros, relatos de experiências, stands para apresentação de pôsteres, mesas 

redondas e mesas temáticas [...]” (MELO, 2006, p. 5). Dessa forma, foi possível 

proporcionar aos docentes participantes do programa de cursos do Paidéia um espaço 

para apresentação de suas experiências para a comunidade acadêmica e seus 

colegas de atuação profissional. Dessa forma, nos livros de resumos 

 

Os autores e autoras, professores e pesquisadores do seu fazer, 
apresentam sistematizações importantes, fotografias da realidade de 
ensino em diferentes experiências como as relatadas nos artigos 
sobre o conhecimento do corpo, o diálogo com o circo, o conhecimento 
da capoeira, do futebol, a formação profissional, entre outros. 
(NÓBREGA, MELO e DIAS, 2011, p. 1). 

 

Ao analisarmos os livros de resumos dos ENAEFs, identificamos a presença 

do acionamento da cultura digital, através da fotografia como forma de registro das 

experiências relatadas, bem como na contextualização da sociedade, evidenciando a 

expansão das TICs. Alguns trabalhos e atividades deram destaque a cultura digital, 

como a palestra “a fotografia e o corpo: relações mútuas” proferida pelo professor 

Jefferson Fernandes Alves no I ENAEF, o curso “educação, esporte e televisão” 

promovida pela professora Karenine de Oliveira Porpino no II ENAEF, e os diferentes 

trabalhos apresentados nas mesas temáticas e nas sessões de pôsteres, trazendo 

como articulação a percepção corporal no diálogo com a fotografia, a análise de 

conteúdos midiáticos sobre o corpo, bem como o diálogo com a virtualização do corpo 

e suas implicações para a EFE e o lazer (I ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE 

ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA, 2004; MELO, 2005; 2006).  

Essas ações, novamente reafirmam o papel do GEPEC nessa trajetória. 

Ficando evidente o protagonismo da tematização do corpo, a serem analisados nas 

produções audiovisuais, bem como o início de uma proposta de percepção estética 
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no diálogo entre corpo, mídia e virtualização, demonstrando uma distinção com a 

trajetória nacional do diálogo entre esses campos do conhecimento na década de 

1990, tendo o esporte como temática central (PIRES et al., 2008). 

É nesse cenário de diálogos entre universidade e escola, por meio de seus 

atores e atrizes sociais, ao problematizar a formação docente continuada, que é 

produzido e publicado em 2008 os referenciais curriculares para o ensino fundamental 

da SME do Natal, que consiste em um esforço para “disponibilizar orientações 

didático-pedagógicas que consideram os saberes e fazeres dos professores e das 

distintas realidades escolares, visando ao sucesso do ensino e da aprendizagem” 

(NATAL, 2008, p. 7). Dessa forma, um grupo de docentes da SME do Natal elaboram 

os referenciais da EF. Vale ressaltar que esse grupo de docentes são egressos da 

graduação e pós-graduação pela UFRN, muitos em associação a orientadores e 

orientadoras vinculadas ao DEF e ao GEPEC, bem como participantes das ações do 

Paidéia. 

Nesse material temos a ocorrência da palavra mídia por 8 vezes. Em todas 

essas ocorrências, percebemos que a palavra se vincula a compreensão sobre mídia 

no que se refere a comunicação de massas. No entanto, três modos distintos são 

apresentados a partir dessa compreensão: a) apresenta a mídia como ambiente de 

aprendizado, ao considerá-la como um espaço de conhecimento prévio as aulas de 

EF, pelas crianças; b) a mídia aparece como tema dos conteúdos apresentados pelo 

referencial curricular, porém, sem apresentar como se dá essas relações; e c) a mídia 

como espaço de contemplação dos códigos das modalidades esportivas (NATAL, 

2008). 

Podemos identificar que os docentes envolvidos na elaboração desse material 

realizaram a formação inicial em EF no DEF/UFRN, no período de 1994 a 2002. Nesse 

período o currículo de formação do curso, que esteve sustentado na base legal da 

resolução 03, de 16 de julho de 1987, do Conselho Federal de Educação (CFE), não 

vislumbrava margens para uma possibilidade de diálogos com a mídia ou tecnologia 

(BRASIL, 1987), diferentemente das atuais DCNs para formação inicial e continuada 

como discutimos anteriormente (BRASIL, 2015). 

No entanto, são como os aditivos ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

EF da UFRN de 2004, que visualizamos menções de possibilidades de aproximação 

entre EF, mídia e tecnologia, principalmente para além de uma perspectiva de análise 

dos produtos midiáticos (UFRN, 2004). É somente em 2011 que o curso de EF da 
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UFRN oferece a disciplina de “Mídia, Tecnologia e Educação Física”, enquanto 

componente optativo do currículo de formação. Esse componente foi oferecido 

anualmente tematizando a cultura midiática nas relações com o processo de ensino 

aprendizagem da EF, em especial, no campo escolar.  

A disciplina foi conduzida desde então pelo professor Allyson Carvalho de 

Araújo — egresso do curso, como já apontado anteriormente —, bem como, a partir 

de 2015, conjuntamente com o Professor Márcio Romeu Ribas de Oliveira – que é 

membro fundador de um dos grupos pioneiros nas aproximações entre EF, mídia e 

tecnologia: o LaboMídia. 

É também no ano de 2011 que identificamos a publicação de Dianne Cristina 

Souza de Sena, professora da SME do Natal, que publicou um artigo sobre suas 

inquietações com as práticas pedagógicas em relação às possibilidades da tecnologia 

presente em seu contexto profissional, desencadeando uma pesquisa-ação que 

propõem o debate sobre as interseções entre as TICs e a EFE (SENA, 2011). Sena 

(2011), durante a apresentação de suas reflexões sobre as aproximações entre TICs 

e EFE, demonstra a necessidade da formação de docentes em EF visualizar 

possibilidades de diálogos com as TICs, que por sua vez, devem ser observadas para 

além da instrumentalização de dispositivos tecnológicos e midiáticos nos espaços 

escolares. 

No contexto da UFRN, encontramos o acionamento das possibilidades de 

aproximação entre EFE e mídia, principalmente, a partir da tematização da mídia-

educação com um dos eixos estruturantes do subprojeto PIBID de EF submetido no 

ano de 2013, desenvolvendo suas ações até fevereiro de 2018, sendo coordenado 

pelos professores Allyson Carvalho de Araújo, José Pereira de Melo e pela professora 

Maria Aparecida Dias. Esse grupo de docentes possui um papel importante na 

coordenação e condução das ações do GEPEC, o que novamente reafirma o papel 

desse grupo de estudo no contexto dessa temática no RN. 

O PIBID de EF da UFRN desenvolveu suas ações em diferentes escolas da 

rede pública de ensino do município do Natal, envolvendo discentes em formação 

profissional e docentes em atuação no ensino fundamental, médio e na educação de 

jovens e adultos (EJA). Dessa articulação, muitas experiências envolvendo o diálogo 

entre EFE e a mídia-educação foram realizadas nas escolas, promovendo 

interlocuções significativas na formação inicial e continuada (UFRN, 2013). 
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Esse agendamento, conjuntamente ao projeto de pesquisa “Mídia-Educação 

Física em tempos de Megaeventos esportivos: impactos sociais e legados 

educacionais”, que foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), desenvolvido entre os anos de 2013 e 2015, 

coordenado pelo professor Allyson Carvalho de Araújo, sustentaram nesse período 

um horizonte de pesquisas que geraram diferentes experiências e produtos. 

Assim, podemos anunciar diversas ações realizadas por esses projetos através 

de relatos de experiências, trabalhos publicados em anais de eventos, nacionais e 

internacionais, artigos em periódicos e livros. O artigo “Construindo diálogos entre a 

mídia-educação e a Educação Física: uma experiência na escola15” consiste na 

primeira publicação em periódico desses diferentes diálogos, nascendo de uma 

articulação de discentes (bolsistas-PIBID) em formação inicial na disciplina “Mídia, 

Tecnologia e Educação Física”, desenvolvendo uma experiência no contexto das 

ações do PIBID. 

Também destacamos os livros que foram produzidos ao longo desses diálogos: 

1) “Copa do mundo 2014: debates sobre mídia e cultura”; 2) “Diálogo entre educação 

física e comunicação: compartilhando saberes e práticas”; 3) “Megaeventos esportivos 

e seus legados: reflexões sobre Copa do Mundo 2014 a partir da Mídia-Educação”; 4) 

“Vamos pensar as mídias na escola? Educação Física, movimento, tecnologia”16. Em 

meio a esse agendamento, surge paralelamente a esses projetos e programas o 

LEFEM, enquanto um laboratório do GEPEC. 

É diante dessas experiências que se elaboram aproximações com a equipe de 

docentes responsáveis pela organização do FOCO-EF, dando início a um diálogo que 

sustenta uma parceria na elaboração do Programa de Extensão. Após minha inserção 

no PPGEF/UFRN, me aproximo e participo dos planejamentos em ação dos projetos 

vinculados ao Programa a partir de seu início no ano de 2016.  

Vale ressaltar que essa interlocução proposta pelo Programa de Extensão, que 

retoma aproximações entre universidade e escola, por meio de seus atores e atrizes, 

surge da trajetória que estamos narrando, enquanto necessidade de uma demanda 

do FOCO-EF, tendo como gatilho o agendamento dos megaeventos esportivos no 

                                            

15 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8042.2015v27n44p150>. Acessado em: 12 de janeiro 
de 2018. 
16 Essas publicações estão disponíveis para consulta no site do LEFEM: <www.lefemufrn.com>. 

http://dx.doi.org/10.5007/2175-8042.2015v27n44p150
http://www.lefemufrn.com/
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Brasil. Assim, é no diálogo entre o LEFEM e os docentes responsáveis pelo 

planejamento e organização dos processos formativos do FOCO-EF, que elaboramos 

o planejamento de ações do Programa de Extensão.  

Desse modo, podemos argumentar que o Programa de Extensão é um 

desdobramento da avaliação de outras ações estabelecidas em diferentes cenários e 

momentos históricos por diferentes existências e suas trajetórias. Logo, se 

caracterizando como o momento de planejamento de um processo cíclico com 

inspirações no delineamento da pesquisa-ação sob um olhar processual das ações 

do LEFEM/GEPEC. 

É nesse contexto que a minha existência se relaciona com esse processo. 

Principalmente ao me vincular no PPGEF/UFRN, através do processo de seleção para 

o Mestrado em EF, e, consequentemente, ao GEPEC por meio do LEFEM, o que me 

incorpora nas relações já estabelecidas, agregando as minhas experiências advindas 

de um outro contexto que se conecta a esse, na ampliação das redes de partilha desse 

coletivo de discentes e docentes, vinculados as universidades, faculdades, escolas e 

outras instituições, públicas e privadas, de ensino formal e informal. 

 

3.2. O Programa de Extensão 

Esse Programa de Extensão é marcado pela expressão de um horizonte 

formativo estabelecido por dois movimentos: 1) a trajetória do GEPEC e seu 

investimento ao longo dos anos, principalmente a partir do Paidéia, nas ações 

envolvendo a formação docente; e 2) a dedicação no debate dos legados imateriais 

(intangíveis) dos (mega)eventos esportivos no contexto escolar realizado pelo 

LEFEM. Eventos como os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos realizados 

em 2007, os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Copa das Confederações em 2013, 

a Copa do Mundo de futebol em 2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, 

demonstram a potência desse agendamento esportivo no país, que por sua vez, 

produziram diferentes narrativas esportivas, que a área pode se valer para o debate 

em seus campos de atuação, seja ela no campo do lazer, do treinamento esportivo, 

da saúde e qualidade de vida, bem como no campo educacional, ao qual o Programa 

de Extensão se filiou por meio da focalização na formação docente. 

Destacamos que desses eventos, como é apresentado por Almeida, Mezzadri 

e Marchi Junior (2009), dois podem ser classificados por megaeventos esportivos, a 

saber: a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. Essa classificação se 
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baseia nos preceitos apresentados por Roche (2000; 2001 apud ALMEIDA, 

MEZZADRI e MARCHI JUNIOR, 2009), que define os megaeventos como eventos de 

escalas culturais, comerciais e esportivas de alcance internacional, organizado por 

articulações de várias instituições nacionais e internacionais, ligadas e/ou não aos 

Estados Nacionais, com significativo apelo popular. Esses eventos possuem um 

complexo processo de repercussão que transbordam a dimensão esportiva, tendo 

forte relações com os processos de midiatização e comercialização, ou seja, podemos 

considera-los como reflexo dos processos de hipermodernidade (HJARVARD, 2014; 

LIPOVETSKY, 2007; LIPOVETSKY e SERROY, 2011). 

Alicerçados por esses movimentos, o Programa de Extensão mobilizou diferes 

instituições, atores e atrizes para a sua realização. Em relação às instituições, temos 

a UFRN, enquanto instituição ao qual o GEPEC, consequentemente o LEFEM, são 

vinculados; a SME, por meio do FOCO-EF; e o MEC, por meio do financiamento 

promovido pelo edital do ProExt, enquanto agência financiadora. Como atores e 

atrizes do Programa de Extensão, tivemos a participação dos próprios integrantes do 

GEPEC/LEFEM, dos docentes de EF da SME, dos graduandos e graduandas do 

curso de licenciatura e bacharelado em EF da UFRN, bem como alguns docentes 

convidados, agregando novas instituições como parceiras, dentre elas a UFSC, 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Secretária Municipal de Esporte e 

Lazer da Prefeitura Municipal de São Paulo (SEME/PMSP).   

Essa mobilização de instituições, atores e atrizes tiveram como público-alvo os 

docentes da SME do Natal, que conta com 155 docentes em atuação nas 73 escolas 

espalhadas pela cidade. Indiretamente, devido às possibilidades de repercussão da 

atuação desse Programa, na cobertura das regiões norte, sul, leste e oeste da cidade 

do Natal, por meio das ações dos docentes em formação continuada, atingimos um 

número considerável de alunos e alunas. Foram também público-alvo do Programa 

de Extensão os discentes dos cursos de graduação e pós-graduação em EF da UFRN. 

O direcionamento ao público-alvo do Programa de Extensão se consolidou nos cinco 

projetos de ação. O primeiro projeto de ação, correspondendo a elaboração das ações 

realizadas nos encontros do FOCO-EF, foram desenvolvidas ao longo do ano de 

2016, tendo como ponto de partida o debate sobre os legados olímpicos. Porém, 

inserido em uma proposta que pressupõe a construção colaborativa da formação, por 

meio de um processo permanente de movimento entre ação-reflexão-ação (FREIRE, 
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2016a), como inspiração na metodologia da pesquisa-ação, o segundo projeto de 

ação é colocado como um elemento indissociável do primeiro. Dessa forma, tendo 

como base a Figura 2, que retrata os momentos da pesquisa-ação, apresentamos a 

Figura 3. 

 

Figura 3. Relação cíclica do projeto de ação I e II 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Portanto, os diálogos entre o primeiro e segundo projeto de ação estiveram 

balizados por alguns momentos: o estudo da realidade por meio do levantamento e 

organização das informações e a interlocução com a realidade, partindo de um 

conceito gerador (FREIRE, 2015b). Esses movimentos foram fundamentais para a 

sustentação dos ciclos de interlocuções, corroborando com os pressupostos da 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011).  

O terceiro projeto de ação conduziu a produção de materiais didáticos 

referentes as experiências de formação continuada. Dentre esses produtos, está 

planejado a publicação de dois livros: 1) que pretende refletir sobre as experiências 

com a formação continuada de docentes; e 2) que consistirá em uma coletânea de 

experiências no acionamento das possibilidades da cultura digital no contexto da EFE. 

É importante o anúncio dos diferentes produtos realizados ao longo desse Programa 

de Extensão, incluindo as publicações em anais de eventos, revistas científicas, bem 
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como o grande arsenal de imagens e textos produzidos em colaboração com os 

docentes nos encontros do FOCO-EF. 

Um dos objetivos do Programa de Extensão foi mapear as experiências dos 

docentes que se prontificaram em desenvolver em seus contextos de prática 

pedagógica o acionamento da cultura digital, proporcionando elementos para a 

reflexão dos limites e possibilidades desse diálogo na EFE nas realidades da SME do 

Natal. Esse objetivo foi desenvolvido a partir das estratégias estabelecidas pelo quarto 

projeto de ação, na qual estabeleceu uma parceria durante o ano de 2017 entre os 

discentes de EF em formação inicial, com os docentes de EF da SME, para o 

acompanhando e planejamento de possibilidades do acionamento da cultura digital 

na EFE. Destacamos que além da parceria com os discentes de EF com os docentes 

em formação continuada desenvolvida em 2017, muitas experiências foram realizadas 

ao logo do ano de 2016 em meio aos encontros de formação continuada, o que 

proporcionou um rico mapeamento dessas experiências no decorrer de todo período 

de execução do Programa de Extensão. 

Por fim, temos o quinto projeto de ação, que realizou duas mostras de relatos 

de experiências dos docentes ao longo dessas aproximações. A primeira foi realizada 

em dezembro de 2016, não diferente, a segunda em dezembro de 2017. Essa mostra 

se tornou um evento importante de fechamento de cada ano do FOCO-EF, 

proporcionado um espaço de apresentação de pôsteres com os relatos de algumas 

experiências realizadas pelos docentes no decorrer de cada ano, criando um cenário 

de compartilhamento de experiências.  

Ressaltamos que essa investigação focaliza as ações do segundo projeto, no 

entanto, aciona elementos do primeiro, quarto e quinto projeto de ação para agregar 

as reflexões, enriquecendo a narrativa desse trabalho dissertativo. Nesse caminho, é 

importante o aprofundamento sobre o espaço e tempo empírico dessa pesquisa, que 

consiste no FOCO-EF. 

 

3.2.1. FOCO-EF 

O FOCO-EF compõem uma estrutura contínua de uma política pública de 

formação continuada e assessoramento pedagógico da SME do município do Natal. 

Essa política pública, elaborada no ano de 2009 pela “Comissão de Formação 

Continuada, Ensino e Pesquisa”, vinculada à Secretaria de Gestão Pedagógica da 

SME, tem como principal intenção “[...] a melhoria da escola para atender às 
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necessidades do educando” (NATAL, 2010, p. 8), sendo concretizada por “[...] duas 

ações complementares: a formação continuada dos docentes e o assessoramento 

pedagógico às unidades educacionais” (NATAL, 2010, p. 8). 

Colocando o FOCO-EF em evidência, como uma das áreas contempladas por 

essa política pública, daremos destaque a ação de formação continuada dos 

docentes, tendo uma equipe de professores e professoras de EF com função 

específica para organizar e promover os processos da política.  

A política de formação continuada pressupõe como uma de suas metas o 

estabelecimento de convênios e parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) 

para a realização da formação dos profissionais do magistério “[...] priorizando práticas 

de pesquisa focadas na realidade da rede municipal de ensino de Natal” (NATAL, 

2010, p. 31), que por sua vez, foi vislumbrada através da parceria estabelecida com o 

LEFEM para a tematização das relações entre EFE e cultura digital no decorrer das 

vivencias promovidas pelo Programa de Extensão. 

Os encontros do FOCO-EF, são organizados por uma equipe de docentes de 

EF vinculados a SME, com a função de gestar a política pública referente a ações de 

formação continuada e assessoramento pedagógico do componente curricular EF. 

Essa equipe de docentes tem utilizado o Centro Municipal de Referência em 

Educação (CEMURE) como espaço formativo.  

No ano de 2016, foram realizados 14 encontros formativos, nas segundas-

feiras, nos períodos matutino e vespertino, das quais 7 tiveram a cultura digital como 

temática desencadeadora, sendo organizadas e planejadas pela responsabilidade 

compartilhada com o LEFEM. É necessário pontuar a realização da I Mostra de 

Experiência Pedagógicas dos Professores de Educação Física da Rede Municipal do 

Natal-RN (MEPEF), que aconteceu no dia 05 do mês de dezembro de 2016, do II 

MEPEF, ocorrido no dia 04 de dezembro de 2017, bem como o Seminário de 

Experiências em Educação Física Escolar e Mídia (SEEFEM), realizado no dia 21 de 

agosto de 2017.   
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Figura 4. Encontros formativos em 2016 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao logo dos encontros de formação do FOCO-EF tivemos o alcance de 107 

docentes em atuação nas escolas do município do Natal. Em relação aos encontros 

com o foco na cultura digital (FIGURA 4), participaram 96 docentes, correspondendo 

a um percentual de, aproximadamente, dois terços do número de docentes de EF 

vinculados e em atuação nas escolas da SME. Esse quantitativo é muito relevante, 

compreendendo que a participação dos docentes nos encontros é opcional, tendo em 

vista a possibilidade desse momento, disponível para o planejamento e formação do 

mesmo, ser realizada na própria escola. 

Dessa forma, mediante o universo de 155 docentes vinculados e em atuação 

nas escolas da SME do Natal, podemos considerar que houve um envolvimento 

expressivo no número de docentes nessa interlocução. Corroborando com essa 

interpretação, evidenciamos a participação desses docentes em cada encontro 

formativo, como podemos ver na Figura 5: 
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Figura 5. Participação dos docentes nos encontros com a tematização da cultura digital 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Todos os encontros tiveram uma presença considerável de docentes, uma 

média de, aproximadamente, 50 docentes em cada encontro. É importante anunciar 

a participação desses docentes no I e II MEPEF, bem como no SEEFEM. No primeiro 

MEPEF 53 docentes estiveram presentes apresentando 30 relatos de experiências, 

no segundo MEPEF esse número cresceu, passando para 63 docentes presentes e 

35 relatos apresentados. Os dez docentes que acionaram a cultura digital em sua 

atuação profissional durante o ano de 2016 — esse levantamento considerou o relato 

dos docentes nos encontros de formação continuada, bem como as apresentações 

do I MEPEF — foram convidados para apresentar seus trabalhos no SEEFEM, três 

aceitaram o nosso convite, expondo suas experiências para a comunidade acadêmica 

e seus colegas de atuação.  

Assim, conforme a Figura 5 e 6, podemos visualizar o quantitativo dos sujeitos 

envolvidos nos diferentes momentos desse trabalho dissertativo, dando uma visão 

geral dos momentos e desdobramentos de nossos diálogos ao longo dos encontros. 

Possibilitando identificar a expressividade do FOCO-EF entre o coletivo de docentes 

em EF da SME, bem como a colaboração do LEFEM/GEPEC. 
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Figura 6. Os sujeitos envolvidos nas interlocuções com a FOCO-EF 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como explicitado na Figura 6, nossa pesquisa teve o envolvimento de diversos 

docentes no decorrer das experiências, tocando esses docentes de diferentes 

maneiras e em momentos singulares. Dessa forma, é relevante, anteriormente a 

explicitação das interlocuções formativas, apresentar algumas características do 

coletivo de docentes envolvidos, destacando os diálogos entre formação e o consumo 

midiático. Esse destaque corresponde a compreensão da formação docente como um 

complexo processo de relações pessoais e profissionais ao longo da vida (NÓVOA, 

2009). Assim, compreender o consumo e o acionamento da cultura digital no cotidiano 

pessoal e na atuação profissional pelos docentes é relevante para analisarmos a sua 

apropriação durante os encontros de formação continuada. 

 

3.3. O consumo midiático dos docentes e o acionamento em sua prática 

Para a realização desse diagnóstico sobre os docentes em atuação nas escolas 

da SME do Natal, acionamos as respostas de um questionário realizado no dia 25 de 

abril de 2016 (primeiro encontro com a tematização da cultura digital), através da 

plataforma Google Formulário (instrumento da empresa Google®)17. Esse 

questionário foi respondido por 62 docentes, representando um percentual de 40% do 

                                            

17 O roteiro desse questionário consta no apêndice 3. 



P á g i n a       76 

 

total de docentes em atuação nas escolas do município, o que nos possibilitou 

construir um perfil em três perspectivas: 1) os aspectos pessoais e de formação 

profissional; 2) consumo midiático; e 3) o acionamento midiático no campo da atuação 

profissional; assim, apresentaremos essas informações elaborando um panorama 

nessas diferentes perspectivas sobre esses docentes. 

Esses docentes possuem uma mediana e média de idade, respectivamente, de 

39 e, aproximadamente, 41 anos. Mais de 2 terços, correspondendo a 41 docente, 

formaram-se na década de 2000, ou seja, muitos desses docentes são oriundos dos 

currículos de formação elaborados com fundamentação na resolução 03 de 1987 do 

CFE, bem como na resolução nº 1 de 2002 do CNE (BRASIL, 2002). 

Em relação as IES ao qual realizaram sua formação profissional inicial, 

observamos a concentração de instituições públicas do RN, em particular a UFRN, ao 

qual 47 foram diplomados. Dessa forma, podemos considerar, como hipótese, que 

grande parte desses docentes, diplomados pela UFRN na década de 2000, não 

tiveram o debate das relações entre EF com os estudos da mídia, pois, como 

anunciado anteriormente, esse debate, enquanto disciplina no curso de EF na UFRN 

somente teve início no ano de 2011.  

Essa consideração fica evidente quando observamos as ocorrências da 

questão “1.4.2.” do questionário, que faz a seguinte questão: “Durante sua formação 

inicial houve alguma aproximação com as seguintes temáticas:”18; que possui seis (6) 

possibilidades de marcação, podendo optar por mais de uma alternativa, 1) Cultura 

Midiática; 2) Jogos Olímpicos; 3) Megaeventos Esportivos; 4) Mídia-educação; 5) 

TICs; e 6) Nenhuma das alternativas anteriores. Se desconsiderarmos, os Jogos 

Olímpicos e os Megaeventos Esportivos, que não necessariamente realizam diálogos 

com os estudos da mídia, teremos uma ocorrência de 46 docentes que não tiveram 

em sua formação inicial temas que acionassem os estudos da mídia, muito próximo 

da hipótese que lançamos anteriormente ao considerar os docentes que se graduaram 

na UFRN durante o período da década do ano de 2000. 

Porém, consideramos que a formação docente não se esgota na formação 

profissional inicial, pois, somos sujeitos históricos, que se relacionam com o mundo 

ao longo da vida, portanto, é em nossa construção histórico-cultural em seu constante 

                                            

18 Apêndice 3 
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vir-a-ser que podemos caminhar para uma reflexão sobre a formação continuada 

(OLIVEIRA, 1997; SCHÜLER, 2007; VIGOTSKI, 2007). 

Nesse primeiro movimento, focalizaremos os elementos formais da formação 

profissional continuada, nesse caso a titulação acadêmica desses docentes. 

Identificamos que dos 62 docentes, 47 possuem especialização lato sensu como a 

maior titulação acadêmica, outros 5 são mestres e 2 estão cursando o mestrado. Dos 

8 restantes, 2 estão fazendo especialização lato sensu e 6 possuem como maior 

titulação acadêmica a graduação. 

No entanto, o processo de formação profissional continuada de docentes não 

se esgota na formação profissional acadêmica, mas possui íntima ligação com a 

própria história de vida e com o fazer pedagógico em seu campo de atuação, ou seja, 

é uma complexa relação entre seus aspectos pessoais e profissionais (NÓVOA, 

2009). Nesse sentido, a complexidade que envolve a formação docente se relaciona 

com as diferentes fontes de sabres provenientes da própria história vivida por cada 

professor ou professora, conectando-se as suas relações sociais, institucionais e 

culturais (TARDIF, 2002). Assim, esse questionário inicial também buscou 

compreender como esses docentes acessam a cultura digital, e se ela é acionada em 

seu fazer pedagógico. 

Esses docentes possuem acesso cotidiano a internet, principalmente, através 

de seus smartphones e notebooks, o que corrobora com os dados da Pesquisa 

Brasileira de Mídia (PBM) de 2016, encomendado pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (SECOM), ao apresentar os celulares como os 

principais dispositivos de acesso à internet (BRASIL, 2016b). No entanto, vale 

ressaltar que segundo o mesmo relatório, 37% da população brasileira não acessam 

à internet, o que coloca esse grupo de docentes em uma situação privilegiada em 

relação ao contexto brasileiro. 

Todos possuem e-mails (correio eletrônico), e grande parte dos docentes 

utilizam redes sociais cotidianamente, como o Facebook, WhatsApp e Youtube. No 

entanto, outras redes sociais são pouco utilizadas, como podemos visualizar na Figura 

7 que apresenta as ocorrências da frequência de utilização e acesso dessas redes 

sociais. 
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Figura 7. Qual a frequência de utilização e acesso dessas redes sociais em seu cotidiano? 

 

Fonte: informações obtidas pelo questionário presente no apêndice 3. 

 

É perceptível a predominância do Whatsapp como principal rede social utilizada 

por esses docentes (FIGURA 7). Essa informação nos ajuda a compreender a 

centralidade dos smartphones na vida desses docentes, que nos reporta a pensar 

sobre a cultura da mobilidade apresentada por Lemos (2009), na qual a relação entre 

informação e território deixam de representar instâncias distintas, proporcionando um 

contexto de desterritorialização das relações de troca de informações, que, por sua 

vez, é protagonizado pelos smartphones e sua potencialidade do acesso às redes. No 

entanto, é importante ressaltar, conforme o próprio Lemos (2007), que ao 

desterritorializar, as tecnologias móveis criam novos territórios através das lógicas de 

controle das informações, especialmente pelas redes sociais como Whatsapp, 

Facebook, Instagram e Youtube. 

O Facebook e o Youtube, são redes sociais consideravelmente frequentes nos 

acessos realizados pelos docentes, diferentemente o Instagram é uma rede social que 

possui uma diversidade de ocorrências, apresentando um relevante número de 

ocorrências positivas (raramente, frequente e sempre), no entanto, 35,5% dos 

docentes nunca usaram essa rede social. É com o Twitter que identificamos a maior 

expressividade do não uso de uma rede social, chegando a 78% de ocorrência da 

opção “nunca” em relação ao Twitter. 
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Outro dado que nos ajuda a compreender a utilização e o acesso desses 

docentes na internet, considerou três tipos de sites/plataformas de informação: a) 

blogs; b) jornais e revistas digitais, bem como fóruns de discussão; e c) plataformas 

das revistas científicas. 

 

Quadro 2. Qual a frequência de utilização e acesso de sites e plataformas de informação em seu 

cotidiano? 

Sites/plataformas 

digitais 

Frequência de utilização e acesso de sites e plataformas de 

informação no cotidiano 

Sem resposta Nunca Raramente Frequente Sempre 

Blogs 4 13 35 6 4 

Jornais, Revistas 

e Fóruns digitais 
0 1 10 27 24 

Revistas 

Científicas 
1 3 33 20 5 

Fonte: informações obtidas pelo questionário presente no apêndice 3. 

 

Conforme o Quadro 2, identificamos que os blogs são raramente utilizados e/ou 

acessados como fontes de informações desses docentes. As revistas científicas 

dividem uma frequência entre “raramente”, com um percentual de 53,2%, e “frequente” 

associado ao “sempre”, com aproximadamente 40,3%. Fica evidente, que a maior 

frequência positiva de utilização e acesso corresponde aos sites de jornais, revistas e 

fóruns digitais. Não é possível deduzirmos, porém, nos aparece como hipótese que o 

caminho que é percorrido para se chegar a essas fontes de informações nos jornais, 

nas revistas e nos fóruns, perpassam a centralidade do acesso à internet pelos 

smartphones, filtradas pelas redes sociais anunciadas na Figura 7, que pautam, a 

partir dos compartilhamentos, as informações que iremos acessar.  

Como visualizamos nas figuras anteriores, o WhatsApp, o Facebook e o 

Youtube, são redes sociais com considerável índice de acesso e utilização no 

cotidiano desses docentes, sendo os filtros de acesso aos jornais, as revistas e aos 

fóruns, criando microrredes de informações pré-selecionada pelos sistemas de 

filtragens das redes sociais, trazendo sempre mais informações do mesmo, 

corroborando com o histórico de acesso do navegante, dificultando as possibilidades 

do contraditório, de uma informação distinta e etc.  
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No entanto, não focalizamos apenas o ciberespaço para compreender o acesso 

às informações e bens culturais desses docentes, tendo em vista a complexidade para 

esse mapeamento. Assim procuramos ampliar a nossa investigação incluindo outros 

elementos como é possível identificar no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Qual a frequência de utilização e acesso a outros bens culturais em seu cotidiano? 

Bens Culturais 
Frequência de utilização e acesso a bens culturais no cotidiano 

Sem resposta Nunca Raramente Frequente Sempre 

Jornais e revistas 

impressas 
1 

2 31 22 6 

Livros 0 0 19 32 11 

Televisão 0 1 8 27 26 

Rádio 0 1 24 23 14 

Cinema 0 0 29 27 6 

Teatros 1 0 34 22 5 

Videogames 0 25 24 9 4 

Fonte: informações obtidas pelo questionário presente no apêndice 3. 

 

De início, ao observamos o Quadro 3, é possível constatar que a televisão é 

um aparelho que está cotidianamente na vida desses docentes, algo que reflete a 

relação íntima dos brasileiros com esse dispositivo, principalmente ao evidenciarmos 

os dados da PBM (BRASIL, 2016b), que apresenta o percentual de 77% de brasileiros 

que assistem televisão todos os dias da semana, tendo como entrevistados pessoas 

com 16 anos ou mais de idade, não havendo grandes diferenças de porcentagem em 

relação à idade. 

Por uma perspectiva inversa da televisão, o videogame é evidenciado como o 

dispositivo com maior ocorrência de docentes que nunca tiveram acesso. É possível 

deduzir através dessas informações as diferenças entre os docentes imigrantes 

digitais e os discentes nativos digitais, pois, como afirmam diferentes pesquisadores, 

o acesso aos videogames é um hábito de consumo cotidiano das novas gerações 

(PRENSKY, 2001; PRENSKY, 2012; MATTA, 2010; PALFREY e GASSER, 2011). 

As outras possibilidades apresentadas pelo Quadro 3, possuem uma 

distribuição muito próxima entre as ocorrências na frequência de acesso “raramente” 

e “frequentemente”. No entanto, é possível considerar que existe uma distribuição no 
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consumo de diferentes bens culturais, com uma exceção significativa aos 

videogames. 

Caminhando para a perspectiva final desse questionário, focalizamos as 

relações desse consumo midiático, através de seus dispositivos, com o campo de 

atuação. Ao acionarmos o debate sobre atuação profissional, é interessante relatar 

que esses docentes possuem uma variação em referência ao tempo de atuação na 

educação básica, correspondendo de dois anos até mais de trinta anos, no entanto, 

mais de 60% já possuem experiência acima de uma década na educação básica. Em 

relação à atuação na SME do município do Natal, esse percentual chega a mais de 

33,87% de docentes que estão a mais de uma década em atuação. 

Porém, como argumentamos anteriormente, o processo formativo dos 

docentes são constantes fluxos de ordem pessoal e profissional, em interações 

individuais e coletivas (NÓVOA, 2009), assim, compreender as apropriações dos 

docentes nas relações com os dispositivos é um indicativo interessante para 

relacionar com os acionamentos nos contextos de atuação, principalmente por 

considerarmos as diferentes fontes de saberes acionados pelos docentes (TARDIF, 

2002).  

Dessa forma, é na “questão 3.4” do questionário digital que buscamos mapear 

as ocorrências dos dispositivos que os docentes possuem familiaridade na utilização. 

Os dispositivos investigados foram: aparelho de DVD, caixa de som, câmera 

fotográfica, computador (sem e com internet), filmadora, lousa digital/interativa, tablet, 

televisão e videogame. 
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Figura 8. A familiaridade na utilização de dispositivos pelos docentes 

 

Fonte: imagem gerada pelo site Word Art <www.wordart.com>, a partir das informações obtidas na 
questão “3.4” do questionário no apêndice 3. 

 

Conforme o nosso mapeamento, corroborando com as informações sobre os 

bens culturais e os dados da PBM (BRASIL, 2016b), a televisão se apresenta 

novamente como o item com maior ocorrência (FIGURA 8), nesse caso, em relação à 

familiaridade na utilização dos dispositivos listados. Em contraponto, novamente os 

videogames aparecem como antagonista a televisão, com uma ocorrência de 

aproximadamente 22,58%. Em seguida da televisão, o aparelho de DVD e a caixa de 

som, aparecem com ocorrências com valores próximos. Essa informação nos é 

interessante ao considerarmos que a utilização de um aparelho de DVD, necessita de 

um dispositivo de reprodução de imagens, como a televisão. A caixa de som, sendo 

um dos recursos mais antigos também apresentou um alto índice de ocorrência. 

Uma informação interessante que podemos considerar sobre essas 

ocorrências, consiste na diferença entre a familiaridade com os computadores. 

Curiosamente, os computadores sem acesso à internet tiveram menor ocorrência que 

os com acesso, isso permite considerarmos que para alguns docentes a sua 

familiaridade é com a própria internet, e não com o dispositivo de acesso. 

Tendo esse cenário explicitado, pretendemos evidenciar relações entre essa 

familiaridade com o acionamento desse dispositivo nas práticas pedagógicas dos 

file:///C:/Users/junio/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.wordart.com
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docentes, bem como a disponibilidade destes, enquanto possibilidade pedagógica nos 

espaços escolares, como podemos visualizar na Figura 9. 

 

Figura 9. Relações entre o dispositivo, a escola e os docentes 

 

Legenda: não houve resposta (ÑR); esse dispositivo a escola não possuí (ÑP); esse 
dispositivo a escola possuí (P); esse dispositivo está disponível para utilização pedagógica dos 

docentes (D); esse dispositivo foi utilizado nas aulas de EF em sua prática pedagógica (U). 
Fonte: informações obtidas pelo questionário presente no apêndice 3. 

 

Dentre os dispositivos que os docentes anunciaram estarem presentes no 

ambiente escolar, os videogames, os tablets e as filmadoras tiveram a maior 

ocorrência de ausência nas escolas da SME do município do Natal. Ao retomarmos 

as informações, presentes na Figura 8, sobre os dispositivos com maior familiaridade 

de uso pelos docentes em seu cotidiano, identificamos o videogame, o tablet e a 

filmadora dentre as menores ocorrências de familiaridade (juntamente com esse grupo 

podemos citar a lousa digital, que também teve um número considerável de ausência 

nas escolas), demonstrando que esses dispositivos possuem dificuldade de 
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adentrarem nas escolas (FIGURA 9), bem como no cotidiano dos docentes (FIGURA 

8). 

Inversamente, todas as escolas possuem computadores, porém, 12 docentes 

anunciaram que esses computadores não possuem acesso à internet. Os 

acionamentos desses computadores nas práticas pedagógicas correspondem a um 

percentual que está próximo a um terço dos docentes que responderam o 

questionário, principalmente em relação aos computadores com acesso à internet. 

No entanto, são os aparelhos de DVDs, as caixas de som e a televisão os 

dispositivos que obtiveram o maior percentual de acionamento nas práticas 

pedagógicas desses docentes, o que corrobora com os dados da pesquisa de Fantin 

(2010), em especial no acionamento da televisão. 

Portanto, o perfil desses docentes consiste na média de 41 anos de idade, com 

formação inicial na década de 2000 na UFRN ou na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), sem vivenciar possibilidades de diálogos na formação com 

os estudos da mídia. Atualmente, os docentes são, em sua maioria, pós-graduados 

(lato sensu), tendo como principal dispositivo de acesso à internet e a fontes digitais 

de informação os smartphones. A conexão à internet é mediada pelas redes sócias, 

principalmente o Whatsapp, o Facebook e o Youtube. A televisão se apresenta como 

um dispositivo com protagonismo tanto no acesso às informações como na intimidade 

dos docentes com o equipamento, bem como em seu acionamento em suas práticas 

pedagógicas nas escolas. No oposto, o videogame é explicitado como o dispositivo 

de menor ocorrência tanto no acesso dos docentes como na disponibilidade nas 

escolas. 
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4. ENCONTRO COM OS CONCEITOS EM AÇÃO: COMO É QUE LIGA? 

 

 

Nesse terceiro capítulo pretendemos apresentar as primeiras aproximações do 

LEFEM com o espaço e tempo do FOCO-EF. É nesse contexto que se efetiva o 

segundo projeto de ação do Programa de Extensão gestado pelo LEFEM/GEPEC, 

que consiste na implementação da temática da cultura digital e seus diálogos com os 

Jogos Olímpicos, na formação continuada dos docentes de EF do município do Natal-

RN.  

No encontro com FOCO-EF é mobilizado reflexões e ação que ressignificam os 

processos formativos ciclicamente, no qual é constatado uma problemática, que 

sustenta essa investigação. É na evidenciação desses processos que o primeiro 

subcapítulo focaliza. Dessa forma, apresentando os elementos que sustentaram a 

necessidade dessa pesquisa-ação, consequentemente, a viabilização de um plano de 

ação. O segundo subcapítulo descreve e discute esse plano de ação, que acionou 

conceitos que foram evidenciados a partir das experiências nos encontros de 

formação continuada. 

 

4.1. Do surgimento da problemática a proposta de conceitos em ação 

Para compreendermos os caminhos que guiaram essa pesquisa, temos que 

evidenciar as primeiras aproximações que realizamos com os docentes do FOCO-EF, 

que, por sua vez, tencionou o planejamento que elaboramos para o projeto de ação 

da formação continuada, se inserindo nos ciclos da pesquisa-ação e, 

consequentemente, emergindo novas problemáticas situadas nas relações entre os 

atores e atrizes nos diferentes encontros. 

Em todo encontro formativo, dois documentos foram entregues para os 

docentes, o primeiro no início da formação, que consiste em um roteiro de 

apresentação das pautas do encontro19 e o segundo, ao final do encontro, que 

consiste em uma ficha de avaliação20 da formação a ser preenchida pelos docentes 

participantes da formação continuada. Esses dois documentos foram elaborados e 

gestados pela equipe de docentes formadores. 

                                            

19 As pautas de cada encontro formativo estão disponíveis nos anexos. 
20 O modelo dessa ficha de avaliação consta no anexo 2. 
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O primeiro encontro do FOCO-EF, que aconteceu no dia 11 de abril de 2016, 

teve como objetivos21: 1) “apresentar a avaliação do ano anterior e a proposta de 

formação continuada para o corrente ano”; e 2) “Identificar as necessidades da prática 

pedagógica dos professores perspectivando diálogos e propostas.” Dessa forma o 

encontro se conduziu pelos seguintes momentos: (a) um acolhimento de reflexão; b) 

apresentação da avaliação do FOCO-EF do ano de 2015; c) apresentação da parceria 

com o LEFEM; d) avaliação do encontro; por fim, e) informes. 

No momento que cada docente chegava para o encontro, recebia uma bexiga 

inflável vazia. Com o início da formação, foi solicitado a esses docentes que 

enchessem suas bexigas para a realização de uma atividade. Essa atividade 

consistiu-se na condução das bexigas infladas no ar, com objetivo de não deixá-las 

cair; de início a vivência foi realizada individualmente (cada pessoa com sua bexiga 

inflada), passando para uma experiência coletiva, na medida que os docentes 

ajudavam os seus colegas. A vivência dessa atividade contribuiu na aproximação e 

na “quebrar o gelo” entre os docentes e os membros do LEFEM. 

Em seguida a equipe de docentes formadores ao conduzir a atividade solicitou 

para que os participantes estourassem as bexigas. Dentro de cada bexiga havia uma 

imagem, que seria utilizada na sequência da acomodação dos participantes em suas 

cadeiras. Assim cada participante foi indagado sobre sua imagem, enquanto 

desencadeadora de uma problemática pessoal, profissional e até mesmo social.  

Cada participante anunciou a sua imagem e realizou alguma reflexão sobre 

aquilo que a imagem representava. Nesse momento houveram diferentes narrativas 

proferidas pelos docentes e membros do LEFEM que se faziam presentes, tanto no 

período matutino, quanto no vespertino. 

Ao longo de cada narrativa uma das professoras formadoras realizou 

anotações sobre as significações anunciadas pelos docentes no quadro, chamando 

de “Imagens e Representações”. Para essas anotações utilizaram-se do hashtag (#) 

com objetivo de destacar o principal ponto apresentado por cada pessoa na 

construção de sua relação com a imagem. 

 

                                            

21 Informações contidas no anexo 1. 
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Figura 10. Imagens e representações 

 

Fonte: acervo do LEFEM: registrada por Allyson Carvalho de Araújo no dia 11 de abril de 2016. 

 

É possível identificar diferentes problemáticas representadas nas narrativas 

dos docentes, como fica evidenciado nas significações expressas pelas hashtags 

apresentadas pela Figura 10. Diante das narrativas dos docentes e das sínteses por 

meio dos hashtags é possível realizarmos algumas considerações: a) o esporte, 

enquanto conteúdo da EF, é um elemento de grande ocorrência nas narrativas desses 

docentes, associado, em muitos casos, ao seu papel na formação de valores nas 

crianças, bem como em sua forte demarcação com as competições escolares; b) as 

Olimpíadas e Paralimpíadas apareceram como temas, evidenciadas em suas 

potencialidades para o debate no contexto escolar, o que corrobora com a proposta 

inicial do Programa de Extensão; c) o cenário político nacional e local, também 

emergiu como problemática nas falas desses docentes, a exemplos da recordação 

das manifestações grevistas encampadas pelos docentes da SME do Natal-RN, que 

ficaram 23 dias em greve22 com uma pauta de 17 itens, e da preocupação referente 

                                            

22 Esse movimento grevista foi deflagrado no dia 22 de fevereiro de 2016, com suspensão do 
movimento no dia 22 de março. Para maiores informações sobre as pautas e desdobramentos desse 
movimento em luta por direitos da categoria, segue os links: 
(a) http://www.cut.org.br/noticias/rn-em-assembleia-professores-de-natal-aprovam-greve-por-tempo-
indeterminado-3331/;   
(b) http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/aulas-sera-o-retomadas-na-segunda-feira/341426.  

http://www.cut.org.br/noticias/rn-em-assembleia-professores-de-natal-aprovam-greve-por-tempo-indeterminado-3331/
http://www.cut.org.br/noticias/rn-em-assembleia-professores-de-natal-aprovam-greve-por-tempo-indeterminado-3331/
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/aulas-sera-o-retomadas-na-segunda-feira/341426
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ao cenário nacional que se configurava para a votação do impeachment23 da então 

presidenta Dilma Rousseff; e por fim d) é expressado e discutido uma problemática 

referente a sociedade, envolvendo as tecnologias e a mídia, que segundo esses 

docentes, está motivando o desinteresse das crianças pelo movimentar, visualizado 

principalmente nas aulas de EF em sua “competição” com os smartphones. 

É esse último ponto que pretendemos evidenciar e realizar algumas reflexões. 

Os docentes constataram que as tecnologias tencionam os espaços e tempos da 

escola, colocando novos desafios para as práticas pedagógicas. Se observarmos o 

próprio contexto do anúncio dessa narrativa, visualizamos que grande parte desses 

docentes estavam conectados aos seus smartphones ao mesmo tempo que 

participavam da formação continuada, o que nos coloca a pensar o quanto essa 

problemática está conectada nos diferentes espaços e tempos sociais.  

Muitos desses docentes, se posicionaram por uma perspectiva apocalíptica 

(ECO, 1990) em relação a essa nova situação que vivem as escolas. No entanto, fica 

evidenciado nessa problemática as angústias dos docentes para encontram caminhos 

para lidar com esses alunos e alunas na EFE em meio a esse contexto social 

mergulhado por tecnologias e tangenciadas pelos discursos midiáticos. 

Após essa atividade com as bexigas infláveis e suas imagens 

desencadeadoras, foi realizado a apresentação da avaliação referente as 

experiências do ano anterior (ano de 2015) do FOCO-EF. Apresentando o nível de 

participação dos docentes, os pontos positivos e negativos dos encontros, sugestões 

que pudessem contribuir no desenvolvimento das experiências formativas, dentre 

outras reflexões. 

Seguindo o desenvolvimento desse primeiro encontro, a equipe do LEFEM se 

coloca em cena para apresentar o Programa de Extensão, no qual a exposição inicial 

da intencionalidade do grupo foi mediada por uma projeção de um vídeo, declarando 

a intenção de estabelecer diálogos com os docentes da SME, na busca pela 

qualificação da formação e das práticas pedagógicas no diálogo com o contexto 

olímpico, em meio a expansão tecnológica e midiática na sociedade contemporânea. 

                                            

23 É necessário pontuar que nossa leitura sobre esse processo de impeachment, foi a camuflagem de 
uma ação deliberadamente contra o Estado Democrático de Direito, utilizando-se de uma leitura 
instrumental e pragmática da Lei, como base em falsos argumentos para instaurar um golpe político 
disfarçado de um processo político-jurídico legítimo. Isso fica evidente nos discursos proferidos pelos 
parlamentares legislativos, sobre os argumentos que embasaram a sua votação. 
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Foi possível perceber diferentes reações em relação a essa tematização, dos 

entusiasmos as desconfianças. 

Os momentos finais desse encontro seguiram por meio de uma avaliação 

realizada pelos docentes através das fichas de avaliação e, posteriormente, os 

informes. Um desses informes, consistiu na divulgação de um processo de seleção 

para o curso de Mestrado Profissional em EF pela UFRN. Muitos docentes se 

manifestaram interessados e anunciaram a dificuldade em acessar tanto o edital do 

processo como as referências bibliográficas divulgadas para estudo. Dessa forma, 

como possibilidade de solução dessa problemática, propomos a criação de um grupo 

na rede social Facebook©24. 

Mediante essa primeira aproximação com os docentes, realizamos uma reunião 

avaliativa agregando os membros do LEFEM/GEPEC, integrantes da equipe de 

docentes formadores e um docente participante da formação. É importante anunciar 

o papel desse docente em nossos encontros de avaliação e planejamento, pois, sua 

percepção das experiências nos diferentes encontros foi essencial para buscar uma 

aproximação com a realidade dos docentes da SME, suas relações com as temáticas 

dos encontros e seus diálogos com a própria formação e atuação profissional.  

Nesse processo avaliativo a problemática da relação entre escola, docentes, 

estudantes e da cultura digital ganha destaque. Identificamos o reconhecimento de 

uma transformação na sociedade com relação aos avanços tecnológicos, ou seja, 

uma explicitação da sociedade hipermoderna e seus valores (LIPOVETSKY e 

SERROY, 2011), bem como o novo modo de ser das novas gerações. É nesse bojo 

que revisitamos o nosso planejamento, e reconhecemos a necessidade de 

compreender sistematicamente como as tecnologias e a mídia perpassou e perpassa 

o cotidiano pessoal e profissional desses docentes. 

Assim, foi traçado o planejamento do primeiro encontro conduzido pelo 

LEFEM/GEPEC, que estabeleceu a seguinte questão como guia dessa interlocução: 

“como as mídias e as tecnologias atravessam as escolas, as aulas e os nossos alunos 

e alunas?”. Com base na questão guia, foram desenvolvidas experiências que 

colocaram o conceito de mediação em evidência, como será possível identificar na 

descrição dos momentos desse encontro. Desse modo, tivemos como momentos do 

                                            

24 Esse grupo no Facebook© foi criado no dia 12 de abril de 2016, agregando docentes de EF da SME 
do município do Natal. Vale anunciar que esse grupo está em funcionamento até os dias atuais como 
produto dessa parceria, sendo alimentado pela própria equipe responsável pela formação. 
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primeiro encontro: a) acolhida; b) tempestade de ideias em uma “rede de saberes e 

opiniões” a partir da questão guia; c) resposta de questionário; d) experiências com a 

produção audiovisual retomando a rede de significações; e) diálogos sobre as 

experiências; e por fim, f) informes e encaminhamentos. 

É importante anunciar que o momento de acolhida representou um hábito nos 

encontros do FOCO-EF. Esses momentos foram mediados pelos docentes 

formadores, que buscaram acionar diferentes problemáticas socioculturais, 

envolvendo temas significativos para as reflexões sobre as relações no contexto 

escolar. Dessa forma, esses momentos representaram um importante papel de 

promover o início dos processos dialógicos, conectando os docentes, logo na 

chegada, na rede de relações formativas construídas ao longo de cada encontro. 

Após o momento de acolhida, a equipe do LEFEM inicia um diálogo de 

problematização das relações sociais com o contexto das tecnologias e mídia, tendo 

como espaço e tempo de focalização o ambiente escolar. No entanto, nesse momento 

realizamos diferentes reflexões coletivas que tangenciam a problemática, como o caso 

da reportagem sobre Marcela Temer – então esposa do vice-presidente Michel Temer 

– na Revista Veja, que anuncia a frase: “bela, recada e do lar”, que movimenta um 

amplo debate nacional nas redes digitais e fora delas. Outra tematização desenvolvida 

nesse diálogo tencionou o papel de protagonismo da televisão nos espaços escolares, 

como o exemplo do desenho animado Peppa Pig25. 

Diante dessas reflexões, propomos uma atividade desencadeadora, que 

consistiu na tempestade de ideias sobre a questão guia do encontro. Os docentes 

receberam um pedaço de cartolina para escrever suas impressões a respeito de como 

a mídia e as tecnologias perpassam o próprio cotidiano, tanto em seus aspectos 

pessoais, profissionais e/ou sociais, com o foco em suas relações com a escola e seus 

alunos e alunas diante da EFE. 

Esse momento de escrita individual, protagonizou a primeira parte da atividade. 

Assim, com as produções realizadas, dividimos o coletivo de docentes do período da 

manhã em dois grupos, usando como referência às duas cores de cartolinas 

distribuídas para a escrita das reflexões: cartolina azul e verde. Pelo período 

                                            

25 É uma série animada, produzida para o público infantil, que no Brasil é exibida pela Discovery Kids© 
e pela TV Cultura. 
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vespertino, devido menor número de docentes presentes, realizamos apenas a 

formação de um grupo. 

Com os grupos formados, saímos da sala para a tenda que se localizava no 

centro das instalações do CEMURE. Em uma formação circular, os grupos foram 

guiados por um mediador de diálogos, que promoveu a realização de uma rede26 de 

saberes e opiniões. Essa rede se elaborou pelo anúncio discursivo dos docentes em 

relação a sua escrita na cartolina. Assim, cada docente realizou as suas reflexões 

sobre a nossa proposta, em seguida escolhia outro docente para realizar a próxima 

consideração sobre o assunto, que ao lançar um rolo de barbante criou-se a 

concretude de uma rede, interligando os saberes e as opiniões dos diferentes 

docentes, como podemos visualizar na Figura 1 e 11, promovendo um espaço de 

diálogos.  

 

Figura 11. Rede de saberes e opiniões (manhã) 

 

Fonte: acervo do LEFEM: registrada por Sérgio Melo da Cunha no dia 25 de abril de 2016. 

 

                                            

26 O termo utilizado originalmente foi teia de saberes e opiniões, porém compreendermos que a palavra 
teia pode não corresponder a nossa ação tanto em seu planejamento quanto em sua prática, pois, a 
teia possui um centro da qual parte as linhas de forma uniforme, diferentemente a nossa experiência, 
que propõem diferentes conexões sobre os saberes e opiniões dos docentes diante de cada mediação 
realizada. 
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Essa sistemática desenvolvida na “rede de saberes e opiniões”, está alicerçada 

na proposição de proporcionar um espaço que possibilite o diálogo, no qual todos 

possam se conectar com todos (FIGURAS 1 E 11). Essa atividade foi elaborada tanto 

no período matutino como vespertino, construindo diferentes significações anunciadas 

em relação às experiências desses docentes com a mídia e as tecnologias em seu 

cotidiano.  

Em cada narrativa um horizonte de reflexões se abria para o coletivo em 

diálogo. Essas diferentes percepções foram mediadas pelas relações que cada 

docente fez com a questão guia e os discursos de seus colegas, anunciando em 

palavras as suas interpretações, ou seja, intercambiando diferentes significações que 

fizeram sentido em suas subjetividades, que se sustentam em uma mediação cultural 

(MARTÍN-BARBERO e BARCELOS, 2000).  

Algo que foi quase unanimidade nas narrativas dos docentes consistiu no 

reconhecimento de uma aproximação da cultura digital nos espaços e tempos da 

escola, principalmente através dos alunos e alunas e suas relações com os celulares. 

No entanto, alguns docentes consideraram que as tecnologias e a mídia não estão 

presentes em sua realidade profissional, como é possível identificar na seguinte 

narrativa: 

  

Eu coloquei que era indiferente, pois, como eu trabalho com os alunos 
menores lá na escola, eles não levam celular. Na escola, no momento, 
eles não têm acesso a nenhuma mídia, pode ser que tenham em casa. 
Quando vem de casa, eles não trazem nenhuma informação [...].27 

 

Duas considerações gostaríamos de pontuar a respeito dessa narrativa. A 

primeira em relação à compreensão desse docente a respeito das tecnologias e da 

mídia no contexto escolar, no qual os dispositivos tecnológicos são os elementos 

centrais. Em vários momentos, podemos identificar essa perspectiva, principalmente 

quando os docentes associam em sua fala uma listagem de dispositivos como 

ferramentas pedagógicas. Outro exemplo dessa perspectiva aparece quando outro 

docente aponta a colaboração desses dispositivos em dias de chuva (dias que 

inviabilizam a utilização da quadra com espaço das aulas de EF), para assistir vídeos 

em sala. Essa perspectiva retoma a reflexão sobre a leitura instrumental das 

                                            

27 Fala do professor HGACS na “rede de saberes e opiniões”, realizada no encontro de formação 
continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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tecnologias na educação, no qual nossa proposta compreende a necessidade de sua 

superação, corroborando com Pretto (2010).  

O segundo ponto, no trilho da leitura anterior, representa a concepção de área 

desse docente, centrada no desenvolvimento motor, que é alicerçada por uma 

concepção de formação, que desconsidera o sujeito histórico, cultural e social que 

está em movimento. Isso fica com maior evidência em um segundo momento, no qual 

novamente o docente HGACS se propõe a apresentar suas opiniões, dizendo: “[...] eu 

perder esse momento de educação motora por outro, sinceramente... É um elemento 

para você usar, um recurso, mas não pode ser o modo principal da Educação Física.”28 

Nesses argumentos é possível identificar uma descrença na cultura digital 

como possibilidade de diálogos com a EFE, demonstrando um desinteresse por parte 

desse docente em repensar as suas práticas. É justamente a falta de interesse aliada 

a estratégias pedagógicas, segundo o docente PMC, que fazem os seus colegas não 

aproximarem a cultura digital de suas aulas. 

Diferentemente, outros docentes se mostraram entusiastas com as 

possibilidades vislumbradas pela cultura digital na escola. Alguns docentes em suas 

narrativas avançam em uma compreensão holística sobre as relações da cultura 

digital e a educação, superando a visão instrumental, ao problematizar os heróis das 

indústrias cinematográficas, televisivas e literárias. Outro docente relatou as relações 

de seus alunos e suas alunas com a música, possibilitando um trabalho de 

aproximação com o rádio e a reflexão sobre os significados das letras dessas músicas. 

São algumas, dessas narrativas que visualizamos outra perspectiva para com 

a cultura digital, colocando como objeto de reflexão e de análise crítica sobre seus 

meios, conteúdos e endereçamentos. No entanto, fica expresso também a dúvida de 

como estabelecer essas relações, aproximá-la da escola e desenvolver possibilidades 

que estabeleçam diálogos com os conteúdos da EFE.  

Após a “rede de saberes e opiniões” foi proposto a realização de grupos 

menores, para que essas narrativas ganhassem significações em uma nova produção 

escrita, dessa vez, coletivamente a partir das reflexões em grupo. Novamente esses 

textos foram elaborados em cartolinas, sendo apresentados e debatidos com os 

demais grupos. 

                                            

28 Fala do professor HGACS na “rede de saberes e opiniões”, realizada no encontro de formação 
continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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Obtivemos 6 sínteses realizadas pela manhã e 4 pela tarde, que mediante a 

nossa exploração do material, classificamos em 3 perspectivas. A primeira diz respeito 

a constatação da presença das tecnologias e mídia nas escolas e suas possíveis 

(des)potencialidades para a prática pedagógica. Um exemplo dessa perspectiva 

consiste na constatação de que “as redes sociais (mídias) estão presentes na escola, 

através dos vários recursos tecnológicos como computador, celular, lousa digital, TV, 

etc. [...]”29, que para alguns docentes é possível acioná-las para “[...] ampliar as 

possibilidades de conteúdos e diversidade de conhecimentos da Ed. Física tornando-

os mais significativo para o aluno”30. Dessa forma, identificamos um reconhecimento 

pelos docentes da presença da cultura digital nas escolas, bem como em sua 

potencialidade de contribuição nas práticas pedagógicas da EF, no entanto, alguns 

outros docentes apresentam a existência de restrições quanto ao uso da mídia nas 

escolas. 

Essas restrições quanto ao uso da cultura digital nas escolas, propõe uma 

segunda perspectiva para refletirmos, que consiste na dúvida de como acontece o 

acionamento das tecnologias e da mídia presente no espaço escolar, seja ela por 

restrições ao acesso de alguns dispositivos, ou a liberação desse acesso para fins 

pedagógicos, ou até mesmo por um processo de sistematização dessas 

possibilidades. Por fim, temos a perspectiva que levanta a necessidade de que essa 

aproximação esteja alicerçada a uma compreensão crítica em relação à cultura digital, 

pois, o papel da educação, segundo esses docentes, é “[...] ressignificar as 

informações ‘desorganizadas’ e muitas vezes superficiais [...]”31 que os nossos alunos 

e alunas tem acesso no universo digital. 

Dessa forma, como foi possível observar nas diferentes sínteses desses 

docentes, a cultura digital está  

 

[...] cada dia mais presente nas escolas (através das redes sociais, 
mídias piratas) muitas vezes sem a devida sistematização 

                                            

29 Síntese escrita coletivamente pelo 4º grupo de docentes do período vespertino após a “rede de 
saberes e opiniões”, que foi realizada no encontro de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
30 Síntese escrita coletivamente pelo 1º grupo de docentes do período vespertino após a “rede de 
saberes e opiniões”, que foi realizada no encontro de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
31 Síntese escrita coletivamente pelo 3º grupo de docentes do período matutino após a “rede de saberes 
e opiniões”, que foi realizada no encontro de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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pedagógica, cabendo ao professor um direcionamento, para que os 
alunos façam um uso consciente e crítico das mesmas.32 

 

No decorrer desse encontro essas sínteses são expressadas em narrativas que 

corroboram com essa síntese, dando destaque para dificuldade de como estabelecer 

uma relação com a cultura digital em suas práticas pedagógicas, o que amplia os 

elementos que se elaboraram na sustentação de nossa problemática de pesquisa.  

Na transição para o próximo momento desse encontro formativo, apresentamos 

o grupo criado no Facebook, para retomarmos o anúncio da seleção do Mestrado 

Profissional e os materiais disponíveis para estudo. Esse momento é importante na 

medida que possibilita, dentro de um processo contínuo de formação de docentes em 

serviço, aproximar cada vez mais a universidade da realidade cotidiana dessas 

pessoas, assim, contribuindo para a própria formação docente, como para a reflexão 

da universidade sobre a realidade concreta dos espaços e tempos escolares do 

município do Natal. 

Com a discussão e debate das sínteses significativas produzidas pelos 

docentes, propomos a aplicação de um questionário fechado com estruturação na 

plataforma do Google® Formulários, utilizando alguns tablets como dispositivos de 

acesso ao questionário. Essa aplicação foi importante por três pontos: 1) em virtude 

da dificuldade de acesso à internet; 2) devido à relação dos docentes com os 

dispositivos; e 3) das informações obtidas por meio dessa aplicação. 

Em um primeiro momento tivemos grandes problemáticas na aplicação do 

questionário, devida a dificuldade no acesso à internet disponibilizada pelo CEMURE 

via rede sem fio (wireless network). Essa problemática condicionou a elaboração de 

outra estratégia para acessar a internet, dessa forma, roteamos os pacotes de internet 

dos smartphones de alguns membros da equipe do LEFEM e dos docentes 

formadores. Esse momento foi de grande relevância, uma vez que foi possível 

vivenciar a própria dificuldade desses docentes em relação ao acesso à internet em 

suas respectivas escolas. 

É importante ressaltar o contato dos docentes com o dispositivo tablet, que para 

muitos foi o primeiro contato, proporcionando situações de estranhamento com os 

dispositivos, bem como a dificuldade de ligar o aparelho, como ficou memorizado em 

                                            

32 Síntese escrita coletivamente pelo 3º grupo de docentes do período vespertino após a “rede de 
saberes e opiniões”, que foi realizada no encontro de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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nossas observações a partir de um questionamento realizado por um professor em 

seu primeiro contato com o tablet: “como é que liga?”. Essa postura aliada ao 

desenvolvimento desse encontro foram dando sinais para a problemática que essa 

pesquisa buscou analisar a partir dessa experiência. 

Após esse momento os docentes seguiram para o intervalo destinado para um 

lanche. Destacamos esse momento, na medida que possibilitou, em todos os 

encontros que participamos, a interação e aproximação com os professores e 

professoras, dando abertura para reflexões sobre o encontro em desenvolvimento, 

troca de experiências, diálogos diversos e projeções de parcerias em outros 

momentos. 

Mediante retorno do intervalo, tencionamos novamente o uso do tablet, dessa 

vez enquanto dispositivo de produção de narrativas. O guia para essa produção 

consistiu na mesma questão colocada na “rede de saberes e opiniões”, que mediante 

partilha e reflexão em grupo, fosse possível a elaboração de novas reflexões a partir 

de outras linguagens. Dessa forma, em vista dos 20 dispositivos disponíveis para 

utilização, foram criados alguns grupos. O trabalho em grupo nesse contexto 

possibilita o diálogo, estabelecendo um espaço de partilha de experiências entre os 

docentes (FREIRE, 2015b). Essa postura colaborativa fortaleceu a concepção de 

formação alicerçada na comunicação, favorecendo a condução do FOCO-EF, bem 

como a potencialização do levantamento de informações sobre a relação dos 

docentes com os dispositivos e com as produções de narrativas digitais como 

podemos visualizar na Figura 12. 
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Figura 12. Produzindo narrativas sobre as significações em rede 

 

Fonte: acervo do LEFEM: registrada por Márcio Romeu Ribas de Oliveira no dia 25 de abril de 2016. 

 

A Figura 12 retrata uma cena que apresenta uma significação de grande 

importância para a nossa pesquisa, que consiste na relação dos docentes com os 

dispositivos da cultura digital, nesse caso o tablet. Nesse encontro foi observado 

diferentes relações dos docentes com os tablets, do não conseguir ligar o dispositivo 

até a criação de vídeos explorando algumas movimentações de câmera. 

Os docentes que tinham maior dificuldade com o manuseio do dispositivo foram 

aqueles que conseguiram criar auto-filmagens, com poucas ou nenhuma 

movimentação de câmera, ou fotografias com enquadramentos em plano geral. Ao 

observamos essa relação dos docentes com os dispositivos, levantamos como 

hipótese que quanto maior a apropriação do docente da cultura digital, mais amplo 

são as possibilidades de produção e, consequentemente, maior é a criatividade na 

produção de narrativas digitais. 

Ao longo dessa experiência, foram elaborados quatorze produtos. Desse 

universo de produções, 4 realizaram diálogos no formato de entrevistas e/ou 

conversas sobre a tematização das tecnologias e mídia no contexto das práticas 

pedagógicas da EF; 3 produções caminharam para uma perspectiva de encenação, 

duas delas simulando um ambiente de aula, e a outra propondo um ambiente distinto, 

nesse caso a simulação de uma votação na assembleia legislativa federal; outros 3 



P á g i n a       98 

 

produtos focalizaram a edição de fotografias; 2 realizaram o registro de fotografias e 

vídeos; um grupo de docentes criou uma apresentação em vídeo com algumas 

imagens de suas práticas pedagógicas; e outro coletivo de docentes criaram um perfil 

no Instagram® (@movimentohumanonaescola) com imagens de suas atuações 

profissionais. 

Como anunciado, essas produções foram realizadas em pequenos grupos, em 

um processo de colaboração. Em diversos momentos os intercâmbios de ideias, de 

superação de dificuldades, principalmente de ordem técnica, foram alimentados por 

processos de partilha entre os grupos, o LEFEM e a equipe de docentes formadores. 

Na Figura 13 fica evidenciado um desses momentos, na qual são apresentadas 

algumas funcionalidades possíveis para edição de fotografias a um grupo de 

docentes. 

  

Figura 13. Diálogos sobre as produções 

 

Fonte: acervo do LEFEM: registrada por Márcio Romeu Ribas de Oliveira no dia 25 de abril de 2016. 

 

Nesses mesmos diálogos em relação às funcionalidades dos tablets, como 

exemplificado na Figura 13, alguns docentes narram algumas ideias de produção que 

não era possível de ser realizadas pelos applications (apps) disponíveis nos tablets, 

dentre as ideias mais citadas destacamos a edição de vídeos, que acabou sendo 
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realizada por um dos grupos, como citamos anteriormente, acessando um editor 

online, viabilizado pelo acesso à internet roteada por um smartphone. 

Ao final desse encontro, foi possível projetar algumas das produções em uma 

das salas do CEMURE, o que possibilitou comentários e risadas, principalmente na 

apresentação das produções que caminharam por uma perspectiva de encenação. 

Assim, foram entregues as fichas de avaliação e apresentado os informes de 

responsabilidade da equipe de docentes formadores, finalizando o encontro. 

É somente em outro momento que foi possível analisar e interpretar as 

narrativas contidas nas diferentes produções realizadas nesse encontro. Dessa forma, 

reunimos o coletivo envolvido no Projeto de Extensão para descrever e discutir sobre 

singularidade e sínteses identificadas ao longo do encontro. 

Mediante avaliação do processo desenvolvido no encontro de formação foi 

possível a constatação da problemática dessa pesquisa, que se sustentou nas 

narrativas dos docentes, aliada as sínteses realizadas pela “rede de saberes e 

opiniões”. As perspectivas observadas na “rede de saberes e opiniões” ecoaram 

novamente nas narrativas das produções. A primeira perspectiva, que diz respeito a 

presença das tecnologias e mídia nas escolas e suas (des)potencialidades para 

prática pedagógica, pode ser visualizada na narrativa de uma professora ao narrar 

como a tecnologia e a mídia estiveram presentes em seu contexto de atuação: 

 

[...] a mídia está presente no universo dos alunos na escola, então, eu 
particularmente volto o contexto da mídia em favor da aula que eu 
esteja tendo. Porque o aluno sempre traz um celular, então eu procuro 
dentro dos limites utilizar esses recursos também a favor do plano de 
aula que seja de pauta do dia. Assim, é pertencer ao momento, a mídia 
está presente na rua, nas escolas, em todos os lugares, então vamos 
adequar isso a favor da educação, que os alunos estão muito 
presentes nessa cultura midiática, seja do celular, do tablet, seja das 
redes sociais e assim por diante.33 

 

Nessa narrativa é possível evidenciar o reconhecimento da penetração da 

cultura digital nos diferentes contextos da sociedade, nos remetendo a defesa de 

Hjarvard (2014), ao tratar do processo de midiatização que a sociedade perpassa na 

contemporaneidade, no qual a cultura, a mídia e a sociedade estão conectadas, o que 

abarcam os espaços e tempos da escola. Os alunos e as alunas diariamente estão 

                                            

33 Fala da Professora MLPB, narrada em um dos produtos audiovisuais produzido durante o encontro 
de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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conectados em seus celulares, e para pertencer a esse momento histórico a 

professora reconhece a necessidade de acionar esses dispositivos e suas novas 

linguagens em seus planejamentos.   

Na medida em que o discurso dessa professora aponta o pertencimento dessas 

crianças, adolescentes e jovens em relação a sua inserção na cultura digital, anuncia 

o debate de uma reflexão geracional. Esse debate evidência a reflexão sobre a 

cibercultura (LÈVY, 1999), e suas considerações sobre as transformações culturais, 

mediante os avanços da informática. É nesse bojo que as novas gerações crescem, 

se relacionando com o mundo de modo distinto de outrora, navegam pelas redes 

digitais, consomem e criam narrativas pelas redes sociais e videogames, acessam as 

inúmeras plataformas sobre diferentes assuntos, ao mesmo tempo que assistem 

produções audiovisuais diversas e conversam com seus amigos e amigas 

virtualmente.  

Diante desse contexto de diferenças geracionais, é necessário encontrarmos 

“pontes que nos aproxime[m]34”, o que caminha para a nossa segunda perspectiva de 

reflexão, na qual se coloca a dúvida de como é possível o acionamento da cultura 

digital na escola. Uma das narrativas que tenciona essa perspectiva é proferida por 

uma professora, ao apresentar as suas dificuldades com o trato das tecnologias e 

mídia em suas aulas. Assim argumenta: 

 

[...] a dificuldade que está sendo da gente conseguir tornar... competir, 
na verdade né; não sei se competir seria o termo, mas dividir espaço, 
com as tecnologias ou mesmo integrá-las nas nossas aulas. Assim, é 
um desafio grande, mesmo!35 

 

A fala dessa professora sintetiza um pouco da desestruturação que a cultura 

digital coloca para a escola contemporânea. Ao demostrar a sua indecisão entre 

competir, dividir e integrar o espaço e tempo da cultura digital em suas aulas, a 

professora aponta um indicativo de um repensar sobre a própria prática diante da 

cultura digital. Realmente um desafio que os docentes compromissados com a 

formação de seus alunos e alunas deverá tomar-se para si.  

                                            

34 Esse trecho é inspirado em uma das reflexões apresentadas por uma professora ao expor, na “rede 
de saberes e opiniões”, as suas contribuições. Ela apresenta a ponte como imagem de como a 
tecnologia perpassa a sua escola, afirmando que a ponte tanto pode separar como aproximar as 
possibilidades. 
35 Fala da Professora KLGS, narrada em um dos produtos audiovisuais produzido durante o encontro 
de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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Por mais que identificamos a dificuldade desses docentes com o trato da cultura 

digital através de suas sínteses, nas narrativas da “rede de saberes e opiniões”, bem 

como em suas produções, um dos diálogos evidencia essa dificuldade a partir da 

própria limitação em estabelecer possibilidades nessa tematização, retirando o foco 

do dispositivo, ou seja, de uma dimensão externa, trazendo-a para o próprio sujeito. 

 

O que a gente pode conversar um pouco sobre [a tecnologia na EFE], 
basicamente o meu caso é a deficiência... a dificuldade, de realmente 
manusear aparelhos eletrônicos, que eu tenho. E por esse fato mesmo 
não faço a utilização dos mesmos nas minhas aulas de EF. Porém, a 
gente sabe que é uma linguagem bastante acessível aos alunos, ele 
tem uma vivência muito maior nesse aspecto, de estarem em contato 
com aparelhos tecnológicos. É uma deficiência que nós enfrentamos. 
Eu basicamente utilizo a TV, o DVD para fazer aulas expositivas, trazer 
conteúdos novos, temas transversais, basicamente é isso que eu faço 
de utilização de tecnologia e mídias para incrementar as aulas de EF.36 

 

Essa limitação no trato com a cultura digital evidencia uma questão de 

apropriação. Essa docente expressa, a partir de nossas reflexões, que sua relação 

com os saberes que envolvem a cultura digital não lhe dá segurança, nem o mobiliza 

para o seu acionamento em suas práticas pedagógicas (CHARLOT, 2000). 

São esses argumentos, realizados nos diálogos avaliativos sobre o primeiro 

encontro de responsabilidade do LEFEM, que a problemática dessa pesquisa ganha 

sentido. Pois, a partir da questão guia dessa interlocução, foi possível identificar que 

a cultura digital atravessa a escola e seu cotidiano de diferentes formas. Porém, a 

grande problemática consiste em como apropriar-se da cultura digital para acioná-la 

nas aulas de EFE. 

Portanto, é elaborado um plano de ação (QUADRO 1), tendo como sistemática 

a problematização de conceitos que emergem dos encontros formativos, em analogia 

ao tema gerador apresentado por Freire (2015b). Ao retornamos para as reflexões do 

primeiro encontro, foi possível o reconhecimento do conceito de mediação como guia 

das ações, bem como o conceito de narrativa como problemática a ser interrogada no 

encontro seguinte. 

Chegamos ao conceito de narrativa, ao dar evidência aos diálogos com os 

docentes sobre as diferentes formas que a cultura digital atravessa as escolas. É na 

                                            

36 Fala do Professor MSDM, narrada em um dos produtos audiovisuais produzido durante o encontro 
de formação continuada do dia 25 de abril de 2016. 
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provocação de aproximar-se das escolas pelo narrar dos docentes, ou seja, pelas 

diferentes mediações realizadas pelos docentes expressados pelas linguagens, que 

a narrativa se apresentou como conceito relevante para reflexão coletiva. Dessa 

forma, buscando partir das problemáticas formativas dos docentes, que 

estabelecemos como direcionamento de nossas interlocuções a problematização, em 

cada encontro, de conceitos que dialoguem com a cultura digital e a educação, diante 

da avaliação do encontro anterior. 

 

4.2. A proposta dos conceitos em ação: narrativa, comunicação e gamificação 

Como o conceito de narrativa como temática geradora (FREIRE, 2015b), foi 

elaborado o planejamento das ações do segundo encontro de formação com o coletivo 

de docentes, que aconteceu no dia 30 de maio de 2016 no CEMURE. Esse 

planejamento estabeleceu alguns momentos a serem desenvolvidos na experiência 

formativa, como o objetivo de tencionar o narrar no contexto da cultura digital com a 

tematização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dessa forma, acionando uma das 

temáticas centrais do Programa de Extensão, bem como uma das temáticas utilizadas 

nas práticas pedagógicas como foi relatado por diferentes docentes. 

Dividimos o planejamento desse encontro em cinco momentos: 1) apreciação 

das produções do encontro anterior, tendo como questão guia: “como é possível criar 

narrativas sobre os eventos esportivos com a tecnologia?” 2) conversa sobre os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, e as possibilidades de uma educação olímpica na EFE; 3) 

apreciação de produções de narrativas sobre os Jogos Olímpicos; 4) desafio de 

produção de narrativas digitais sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos; e 5) 

apreciação e discussão sobre as produções realizadas no encontro. 

O acolhimento do encontro, realizado pela equipe de docentes formadores, 

consistiu na entrega da pauta do encontro37 e na apreciação de um vídeo publicitário 

que tematizou a violência contra as mulheres. Esse vídeo, chamado de “Slap her": 

children's reactions38, apresenta uma situação na qual crianças (homens) de 

diferentes nacionalidades europeias, são colocadas de frente para uma outra criança 

(mulher), recebendo sugestões de ações para serem realizadas, como fazer um 

carinho e uma careta. Todas essas sugestões são realizadas sem grandes 

                                            

37 Anexo 4 
38 Vídeo produzido pela Fanpage.it, sendo publicado em seu canal no YouTube no dia 4 de janeiro de 
2015. Disponível em: <https://youtu.be/b2OcKQ_mbiQ>. Acessado em: 21.01.2018 

https://youtu.be/b2OcKQ_mbiQ
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hesitações, até o momento que é sugerido aos meninos darem um tapa na menina, 

nesse momento os mesmos deixam de aceitar a sugestão. 

Essa apreciação abriu um espaço de ricos debates sobre a infância e a 

sociedade diante da violência. Sobre o vídeo, diferentes olhares foram narrados pelos 

docentes, demonstrando novamente o acionamento do conceito de mediação. Para 

alguns docentes o vídeo reforça uma visão sexista, fascista e até mesmo machista, 

um dos argumentos tratou-se de criticar o foco da violência contra a mulher, pois, 

segundo o docente: “não se deve bater em mulher apenas pelo sexo, mas não se 

deve bater em ninguém.” Além desse questionamento, foram pontuados os contextos 

distintos entre a cena apreciada e a realidade vivida na sociedade brasileira e, 

consequentemente, nas escolas do município. Pois, segundo esses docentes, a 

violência que chegam nas escolas é um reflexo do convívio de violência vivido pelas 

crianças em suas casas. Essas interpretações apresentam as complexas 

contradições que envolvem a formação docente diante das diferentes problemáticas 

da sociedade. 

Esse vídeo, ao pautar um debate importante e delicado de nossa sociedade, 

demonstrou como a mediação cultural (MARTÍN-BARBERO e BARCELOS, 2000) se 

apresenta nas diferentes recepções do conteúdo apresentado. Cada docente aciona 

em sua própria formação vivida, elementos que dão significado as mensagens 

contidas no vídeo apreciado, e assim, criam suas interpretações. 

É com esse ponto de conexão que acionamos outros vídeos para apreciação, 

dessa vez as próprias produções dos docentes, que foram realizadas no encontro 

anterior. Esse novo momento de apreciação proporcionou as condições para que 

fosse retomada a constatação das diferentes interpretações dos docentes em relação 

ao vídeo sobre a violência contra as mulheres, possibilitando refletir com esses 

docentes sobre os processos de mediações culturais vivenciados pela formação até 

aquele momento. Para tanto, foi importante analisar coletivamente a superação de 

uma perspectiva que compreende a recepção das narrativas como uma relação 

unilateral, na qual quem narra deposita no ouvinte mensagens,  

 

[...] pois entre esses dois pólos há uma intensa troca de intenções na 
cadeia comunicacional. Isto é, os conteúdos culturais são 
responsáveis, juntamente com a vivência individual, pelos repertórios 
que cada sujeito possui para interpretar a realidade (DANTAS, 2008, 
p.2). 
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Foram esses conteúdos culturais e suas histórias vividas, que sustentaram as 

mediações realizadas por esses docentes. É a partir dessa reflexão, buscamos seguir 

com a nossa proposta de colocar os conceitos em ação, que destacamos o conceito 

de narrativa. Dessa forma, guiados pela tematização dos Jogos Olímpicos, foi 

apresentado alguns debates teóricos sobre a educação olímpica e suas possibilidades 

na EFE, dando evidenciação aos processos de midiatização dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos. Assim, buscando diálogos para a compreensão do evento enquanto um 

acontecimento narrado, que possui suas intencionalidades e seus endereçamentos. 

Em sequência a esse diálogo, acionamos dois vídeos que narram sobre os 

Jogos Olímpicos. O primeiro remetendo a uma narrativa sobre a historicidade do 

megaevento esportivo, produzida pela própria organização dos Jogos Olímpicos, e o 

segundo vídeo consiste em uma animação produzida pela distribuidora Walt Disney, 

protagonizada pelo personagem Pateta, que realiza algumas modalidades olímpicas 

ao longo de uma narrativa que contextualiza os Jogos Olímpicos e sua história (THE 

OLYMPIC..., 1942). Com base nos vídeos, é debatido como uma mensagem pode ser 

narrada de diferentes formas. Isso fica evidenciado na apresentação de um remake 

da animação do Pateta feito pelo LEFEM. 

Com esse exemplo realizado pelos membros do LEFEM, buscamos propor aos 

docentes a possibilidade de criação de narrativas digitais com a temática dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, tendo como princípio a viabilização dessa experiência no 

contexto de sua atuação profissional. Dessa forma, apresentamos para os docentes 

um aplicativo para sistemas operacionais móveis, chamado de Comic Strip It!. Esse 

aplicativo possibilita a criação de histórias em quadrinhos e memes, a partir das 

imagens armazenadas na memória do dispositivo em que estiver instalado, 

proporcionando um ambiente de edição das imagens, incorporando balões de falas, 

bem como textos com diferentes formatos. 

A realização dessa experiência consistiu em três momentos: 1) o contato com 

as funcionalidades do aplicativo, vislumbrando as possibilidades, bem como a 

elaboração de um roteiro de produção; 2) a captura das imagens a serem utilizadas 

nas produções; e 3) a criação das narrativas digitais por meio do aplicativo. Para a 

viabilização dessa proposta disponibilizamos alguns tablets com os aplicativos 

instalados e foram formados pequenos grupos, trios ou duplas. 

Esse primeiro momento aconteceu simultaneamente a uma apresentação de 

algumas funcionalidades do aplicativo, acessando, conjuntamente com os docentes, 
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os seus ícones, dando algumas dicas de usabilidade. Nesse contexto, os pequenos 

coletivos de docentes iniciaram a idealização das narrativas, colocando no papel as 

histórias que gostariam de narrar. Após esse momento inicial, os docentes ocuparam 

os diferentes espaços do CEMURE como cenário dos registros de suas imagens para 

o enredo de suas produções. 

É nesse cenário de captação das imagens para o enredo das narrativas digitais 

que se evidencia o segundo momento dessa atividade. Conforme a Figura 14, os 

docentes utilizaram-se dos diferentes recursos materiais disponíveis nos espaços do 

CEMURE, bem como os docentes de outros grupos e os integrantes do LEFEM para 

serem personagens de suas histórias. 

 

Figura 14. Captura de imagens: elaboração de narrativas digitais (histórias em quadrinhos) 

 

Fonte: imagens registradas no dia 30 de maio de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

A Figura 14, consegue sintetizar as diferentes experiências na captação das 

imagens pelos docentes. É possível identificar a tentativa de poucos docentes em 

explorar diferentes ângulos em suas fotografias, no entanto, muitos registros exploram 

somente os planos gerais. Outro elemento interessante que visualizamos, consiste na 

dificuldade em lidar com a iluminação proporcionada pelo ambiente. Essas e outras 

dificuldades foram problematizadas pelos mediadores da formação, provocando 
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possibilidades de superação dessas limitações para o registro das imagens 

necessárias para a produção das narrativas projetadas anteriormente. 

Na sequência dos registros das imagens necessárias para a produção das 

narrativas digitais, os docentes se reuniram para explorar novamente o aplicativo, 

utilizando os recursos disponíveis, testando as diferentes funcionalidades e debatendo 

em grupos quais possibilidades seriam criadas. Essas diferentes conversas 

condicionaram um ambiente de criação colaborativa, no qual os próprios docentes 

iniciaram intercâmbios de saberes entre os grupos, sugerindo funcionalidades, 

apresentando os seus produtos aos colegas e novamente registrando mais imagens 

para outras produções. A Figura 15 apresenta algumas situações sobre o contexto 

desse momento. 

 

Figura 15. Criando as narrativas digitais (histórias em quadrinhos) 

 
Fonte: imagens registradas no dia 30 de maio de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

É possível identificar na Figura 15, os diferentes momentos da criação das 

histórias em quadrinhos. Com os diferentes registros de imagens realizados 

anteriormente, é necessário escolher aquelas que serão utilizadas na narrativa, 

posteriormente é necessário introduzir as falas dos personagens, bem como outros 

elementos possíveis (exemplo: narração da história e onomatopeias). Assim, cada 

quadro vai compondo a narrativa da história que o docente pretende apresentar. Todo 
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processo sendo realizado colaborativamente entre cada pequeno grupo, com auxílio 

dos membros do LEFEM. 

Em paralelo aos momentos desse encontro, foi montado em uma sala do 

CEMURE um espaço de captação e edição de imagens para realizar novamente o 

remake da animação do Pateta, agora com os docentes. Assim, convidamos alguns 

docentes no decorrer da formação para fazer algumas cenas, para vivenciarem a 

atuação do personagem principal da animação, ou seja, vários docentes 

reinterpretaram o Pateta. Essa produção foi gravada e editada ao longo do encontro, 

em cada turno da formação. 

Assim, chegamos nos momentos finais do encontro. Antes de visualizarmos as 

narrativas digitais criadas pelos docentes, apresentamos a proposta de realização do 

remake da animação do Pateta, que foi se desenvolvendo durante o encontro. Porém, 

não foi possível finalizar a edição das imagens captadas, assim, apresentamos 

algumas prévias da produção, anunciando a exibição do remake completo em outro 

momento. 

Após a visualização da prévia do remake da animação do Pateta, 

apresentamos algumas das narrativas digitais produzidas pelos docentes, discutindo 

as impressões sobre a experiência vivida.  
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Figura 16. Algumas narrativas digitais produzidas pelos docentes 

 
Fonte: narrativas produzidas pelos docentes no dia 30 de maio de 2016. 

 

Na Figura 16 são apresentadas algumas das 26 narrativas digitais finalizadas 

por esse coletivo de docentes. Foi possível constatar algumas abordagens nas 

criações das narrativas, como o acionamento de fatos olímpicos, a exemplo da 

invasão de um manifestante na prova de maratona nos Jogos Olímpicos de 2004, no 

qual Vanderlei Cordeiro de Lima (em primeiro lugar) é segurado, atrapalhando seu 

desempenho e ficando com a medalha de bronze. Identificamos que alguns docentes 
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buscaram ampliar as suas possibilidades de narrativa baixando imagens da internet 

de atletas olímpicos, bem como de imagens pessoais e de suas práticas pedagógicas. 

Alguns docentes narram elementos técnicos de algumas provas e dos processos de 

treinamento de atletas. Outros docentes associaram a temática dos Jogos Olímpicos 

como elemento secundário da narrativa, incorporando em muitos casos um enredo 

cômico. Por fim, alguns docentes não acionaram nenhum elemento sobre os Jogos 

Olímpicos, utilizando o contexto da formação para criar narrativas cômicas ou de 

cunho reflexivo. 

Essas diferentes abordagens demonstram a complexidade envolvida nos 

processos de apropriação dos saberes, as relações que cada docente e/ou coletivo 

de docentes realizaram diante da proposta seguiram caminhos diversos. Dessa forma, 

corroborando com Charlot (2000), a mobilização para essas produções, ganharam 

significações nas relações estabelecidas entre os docentes com a proposta e o 

dispositivo, que, por meio de suas subjetividades, apresentou-se ao mundo por meio 

da linguagem, ou seja, por meio de uma narrativa digital. 

Vários docentes enfatizaram que essa proposta seria interessante em suas 

escolas, porém, a grande problemática para esse acionamento seria a disponibilidade 

dos dispositivos. Uma das produções acaba tencionando essa viabilização dos tablets 

nas escolas, valorizando a experiência, porém, anunciando essa limitação ao fazer a 

seguinte questão no último quadro da narrativa: “E agora, como vamos levar esses 

tablets para os meninos?”. 

É nesse momento que o LEFEM, novamente se apresenta enquanto um 

parceiro do processo formativo do FOCO-EF, e anuncia a possiblidade de 

disponibilizar os tablets juntamente com monitores ou monitoras 

(graduando/graduanda e/ou pós-graduando/pós-graduanda) para o acompanhamento 

técnico e pedagógico. No entanto, advertimos que o planejamento e condução da aula 

continuaria de responsabilidade do docente. Em seguida, é entregue as fichas de 

avaliação chegando ao final do encontro. 

Na avaliação desses docentes é expressamente visível o sentimento positivo 

da maioria dos docentes em relação às experiências do encontro. Muitos docentes 

sentiram-se motivados com a temática e com o seu desenvolvimento, alguns 

enfatizaram a sua própria experiência formativa, a exemplo de um comentário: “Muito 
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bom saber que somos capazes de produzir tanta coisa”39; outros enalteceram as 

possibilidades para o seu acionamento em sua prática profissional: “Ótima experiência 

para aplicar com os alunos, em vários níveis de conhecimento, e de forma 

interdisciplinar”40. A motivação é outro elemento presente nas avaliações: “Acho que 

precisamos repetir aulas desse tipo. Nos motiva e nos aproxima mais dos alunos”41. 

Nessa última avaliação, algo nos chama atenção, consiste no reconhecimento da 

proposta de aproximar os docentes de uma cultura digital que em nossos alunos têm 

se intensificado, o que nos leva a pensar sobre as novas gerações que nascem em 

meio a essa expansão digital. 

Mobilizados por suas razões, alguns docentes entram em contato com o 

LEFEM para estabelecer parcerias. Essa aproximação com a escola estava planejada 

para ser efetivada em uma outra etapa do Programa de Extensão, no ano 

subsequente, por meio do seu quarto projeto de ação. Porém, ao deixar em aberto a 

nossa parceria com os docentes, principalmente na viabilização dos dispositivos 

tecnológicos e de apoio técnico-pedagógico, alguns docentes apresentaram algumas 

propostas para acionar a criação de narrativas digitais em suas aulas42. 

Diante dessas mobilizações, alguns elementos foram observados, que nos 

ajudaram a refletir sobre o contexto do nosso encontro, como exemplo, constatamos 

a importância do papel da experiência vivida na relação com os saberes e sua 

apropriação. Dessa forma, Hildebrandt-Stramann (2013) e Charlot (2000; 2005) no 

ajudam a compreender a relevância de cada subjetividade no encontro com as 

possibilidades vivenciadas, que ao promover as relações entre os saberes, 

condicionam a apropriação singular dos saberes. 

Ao focalizarmos nos argumentos das narrativas digitais produzidas pelos 

docentes, contextualizados pelo cenário das descrições do encontro, nos deparamos 

com a Figura 17.  

 

                                            

39 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 30 de maio de 2016. 
40 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 30 de maio de 2016. 
41 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 30 de maio de 2016. 
42 Para mais formações sobre essas experiências, disponibilizamos o endereço eletrônico de um 
trabalho apresentado no XXVIII Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Disponível em: 
<http://congressos.cbce.org.br/index.php/6conece/28enarel/paper/view/8550>. 

http://congressos.cbce.org.br/index.php/6conece/28enarel/paper/view/8550
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Figura 17. Será que eles entenderam? 

 

Fonte: elaborado pelos docentes no encontro do dia 30 de maio de 2016. 

 

Essa narrativa digital exigiu do coletivo avaliativo do encontro a necessidade 

de retomar, por via da memória, o contexto desse encontro ocorrido no dia 30 de maio. 

Assim, buscamos descrever e avaliar as memórias e anotações referentes ao contexto 

no qual essa narrativa foi criada, como a fala de alguns docentes, os olhares, as 

perguntas e as conversas com outros docentes. Nesse momento ficou explícito para 

nós, que, em várias situações, agimos em uma perspectiva antagônica a nossa 

proposta, pois, naquele momento não houve diálogo, mas um monologo, uma postura 

linear, negando a historicidade cultural dos sujeitos presentes, propondo uma invasão 

cultural, ou seja, uma postura antidiálogica (FREIRE, 2015b). 

É nesse momento que o conceito gerador do próximo encontro é evidenciado. 

Assim, o conceito de comunicação ganha corpo, guiando o planejamento do encontro 

realizado no dia 13 de junho de 2016, novamente nas dependências do CEMURE. O 

planejamento desse encontro consistiu em problematizar o conceito de comunicação 

a partir de diferentes experiências, acionando elementos da cultura esportiva dos 

Jogos Olímpicos. Dessa forma, nosso encontro teve quatro momentos: 1) 

apresentação e debate sobre a narrativa digital que problematizou a relação 

comunicativa no encontro anterior; 2) dinâmicas que acionassem o debate 

comunicacional nas relações sociais; 3) vivências de sete estações de experiências 
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que tencionassem as concepções de comunicação; e 4) diálogos sobre as relações 

significativas com o encontro vivido. 

Como habitualmente realizado em cada encontro do FOCO-EF, os docentes 

formadores entregaram a pauta do dia e realizaram o acolhimento. Em sequência 

iniciamos a nossa proposta discutindo os desdobramentos comunicativos no encontro 

anterior. Dessa forma, foi iniciado um diálogo sobre o papel da comunicação nos 

espaços sociais, em especial nas relações entre docentes e discentes, seja ela na 

educação básica ou no ensino superior, bem como nos espaços de formação 

continuada como o FOCO-EF. 

A diferença entre realizar um comunicado e promover um espaço de 

comunicação, ou seja, promover o diálogo entre as pessoas, foi um dos principais 

debates desse encontro, pois, como defende Freire (2015a, p. 89) “A educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados.” Dessa 

forma, a formação continuada de docente de EF enquanto um espaço e tempo de 

processos educativos, também é comunicação. É por essas razões que um ato linear 

de depósito de narrativas, pressupõem uma invasão cultural, ou seja, a negação do 

outro, compreendendo como um alguém com inferioridade, sem cultura, que precisa 

ser preenchido (FREIRE, 2015b).  

Esse debate foi tangenciado pela presença da cultura digital, e como ela tem 

problematizado os processos comunicacionais. Ao estabelecer uma interação que 

confronta as regras do tempo e espaço, propõe novas possibilidades para o debate 

sobre comunicação, logo, sobre educação, consequentemente, sobre formação 

docente. 

Mediante essa importante reflexão, vivenciamos algumas dinâmicas que 

problematizaram o intercâmbio de informações. Foram realizadas três dinâmicas: a) 

telefone sem fio; b) imagem e ação; c) jogo de fala. Essas dinâmicas buscaram 

debater sobre alguns conceitos básicos nos estudos da comunicação, como emissor-

receptor, os debates sobre os meios e as mensagens, bem como os ruídos nos 

processos comunicativos. 

Após esse momento inicial de dinâmicas, anunciamos que no ambiente do 

CEMURE estavam espalhados sete (7) estações. Assim, foram formados pequenos 

grupos de docentes, que em uma sistemática de circuito, puderam vivenciar todas às 

sete estações listadas no Quadro 4. 
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Quadro 4. Estações do encontro com o conceito de comunicação 

Estação Atividades olímpicas Cenário 

1ª 
Atletismo: prova de 

100m com obstáculos 

Uma corrida com obstáculos guiada pelo 

smartphone, utilizando-se como linguagem os 

emoticons. 

2ª Atletismo: jogos digitais  

Vivência das provas de atletismo através de jogos 

digitais com sensores de movimento sem instrução 

verbal, apenas por mímicas. 

3ª Boxe: jogos digitais 

Luta de boxe virtualizada, na qual os boxeadores ou 

boxeadoras só podem movimentar a partir dos 

comandos de seu técnico ou técnica de luta. 

4ª Desenhos olímpicos 

Um jogo de desenhos, no qual o docente retira um 

nome que representa alguma modalidade ou símbolo 

olímpico, devendo desenhar para que os demais 

docentes consigam descobrir. 

5ª Informações olímpicas 

Através da brincadeira “telefone sem fio” vivenciar 

situações que problematizam o intercâmbio de 

informações. 

6ª 
Futebol: narrativa de 

partidas 

Um dos docentes deve narrar uma partida editada de 

futebol para o seu grupo, que deverá responder 

algumas questões sobre a partida. 

7ª 
Voleibol: narrativa de 

partidas 

Guiado por uma filmagem móvel, um docente do 

grupo deverá narrar uma partida de voleibol, na qual 

seus colegas de grupo são os jogadores e/ou 

jogadoras. 

  

Essas estações, acabaram retomando os outros conceitos já tematizados 

(mediação e narrativa), incorporando elementos para uma experiência que 

problematize o comunicar e a comunicação em suas relações com a cultura digital. A 

primeira estação consistiu na indicação de um líder do grupo, esse docente teve que 

narrar coordenadas para os demais docentes, que percorreram um cenário com 

inspirações nos espaços de uma prova de corrida com barreiras do atletismo. O 

desafio dessa proposta sustentou-se nos códigos e na forma de narrar, e 

consequentemente, nas interpretações que os docentes realizaram. Esse código e 

forma de narrar foram mediadas pelos smartphones, através da criação de um grupo 



P á g i n a       114 

 

no Whatsapp®, utilizando os emoticons43 e outros símbolos como código linguístico. 

Dessa forma, o grupo no Whatsapp® tornou-se um espaço e tempo de comunicação 

virtualizada, que instaura como código de intercambio das mensagens os emoticons 

e outros símbolos disponibilizados pelo aplicativo. 

Os docentes que criaram os percursos com o código linguístico proposto, 

tiveram dificuldades em encontrar as possibilidades de narrar as suas intenções 

comunicativas, bem como na própria usabilidade dos recursos do Whatsapp®, que 

segundo um grupo de docentes que vivenciou essa experiência, não utilizavam com 

frequência todas as possibilidades de códigos comunicativos proporcionados pelo 

aplicativo. Por outro caminho os docentes que buscaram interpretar os códigos, 

buscando reconhecer e estabelecer uma interação comunicativa, também 

demonstraram dificuldade, devido os códigos não representarem uma partilha comum 

de significações, algo, que em analogia, tem representado as relações comunicativas 

no ambiente escolar entre docentes e discentes. Essa dificuldade fica relatada por um 

dos docentes após perceber que não conseguiu decodificar as intenções de seu 

colega docente: “Tenho oportunidade de fazer de novo? Porque tinha lá, setinha para 

a frente eu passei por cima do ‘bicho’, setinha por cima eu pulei, setinha por baixo eu 

levantei o negócio.”44 

Foi acionando o cenário de uma interação virtualizada com provas do atletismo, 

que sustentou a organização da segunda estação. Nessa estação a proposta consistiu 

na experiência com jogos digitais que virtualizam provas do atletismo, através da 

interação por sensores de movimento. Dessa forma, utilizamos o console “X-box 360” 

da Microsoft®, juntamente com o “Kinect” (aparelho que realiza a leitura dos 

movimentos dos participantes na interação com os jogos digitais), por meio do jogo 

“Kinect Sports”. 

A interação do jogo consistiu em vivenciar a experiência com as provas de 

atletismo virtualizadas, na qual os docentes tinham que interpretar os códigos do 

próprio jogo digital, para terem um bom resultado. A única possibilidade de auxílio foi 

proporcionada por um dos integrantes do LEFEM, por meio de mímicas, buscando 

expressar e comunicar aos docentes sobre os códigos envolvidos nas relações com 

                                            

43 São imagens que representam sentimentos através de expressões faciais ou sinais de pontuação, 
números e letras com algum elemento pictórico. 
44 Fala do Professor MLPB, proferida no diálogo final do encontro de formação continuada do dia 13 de 
junho de 2016. 
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as mecânicas exigidas pelo sensor de movimento para representar um bom 

desempenho no jogo. 

Dois pontos são importantes de serem destacados nessa estação:  

a) o primeiro ponto, resgata informações apresentadas no Quadro 3 do terceiro 

capítulo dessa dissertação, no qual 25 docentes, ou seja, mais de 40%, “nunca” 

tiveram contato com esses consoles de jogos digitais. Portanto, proporcionar essa 

primeira experiência se apresenta como uma necessidade fundamental para viabilizar 

a esses docentes a possibilidade, na relação com o mesmo, de dar significado a um 

dispositivo da cultura digital que possui forte penetração no cotidiano das novas 

gerações (MATTA, 2010; PALFREY e GASSER, 2011; PRENSKY, 2012; VEEN e 

VRAKKING, 2009). 

b) o segundo ponto consiste no relato de alguns docentes, após as experiências 

com os jogos digitais por sensores de movimento, sobre a surpresa positiva que 

tiveram em vivenciar as provas de atletismo proporcionada pelo jogo digital. O docente 

JS relatou que não imaginava que seria uma experiência tão interessante, chegando 

a narrar que vislumbrava a utilização desse jogo em seu projeto de atletismo para 

crianças, como uma possibilidade de iniciação a alguns fundamentos. 

Assim, identificamos que vivenciar uma experiência que proporcione uma 

aproximação à cultura digital, a partir da relação que o docente estabelece, pode criar 

possibilidades que antes não foram pensadas. Portanto, acreditamos que ao 

proporcionar o contato com os jogos digitais com sensores de movimento foi possível 

promover um encontro de saberes, que articularam possibilidades de produção de 

novos saberes, pois, segundo Tardif (2002, p. 36), os saberes e a produção de 

saberes são “dois polos complementares e inseparáveis”, no que se refere a formação 

docente.  

Nesse caminho, a terceira estação também acionou a estrutura dos jogos 

digitas, por meio do console “X-box 360” e do jogo “Kinect Sports”. Porém, a 

modalidade esportiva nessa estação foi o boxe. Os grupos de docentes foram 

reorganizados para formarem duplas, no qual uma pessoa teve os seus movimentos 

interpretados pelo sensor de movimento e o outro docente representou o papel de 

controle, em referência aos antigos consoles de jogos com joystick, orientando pela 

fala as ações do docente controlado. As disputas foram realizadas entre duplas, sendo 

que a pessoa que esteve como lutador ou lutadora de boxe só pode movimentar de 

acordo com a orientação do docente com o papel de treinador ou treinadora, isto é, 
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como um joystick controlando a interação entre jogador ou jogadora com os sensores 

de movimento, como podemos visualizar na Figura 18. 

 

Figura 18. Experiência com o Boxe na interação com os sensores de movimento 

 

Fonte: acervo do LEFEM. Captura de imagens das filmagens realizadas no dia 13 de junho de 2016. 

 

A Figura 18 demonstra uma situação comum nessa estação, os docentes ao 

interagirem diretamente com os sensores de movimento, em um dado momento, 

deixavam de seguir as orientações do treinador ou da treinadora, adentrando em uma 

imersão no jogo digital. Dessa forma, as mensagens deixavam de ser decodificadas, 

passando a uma interação direta entre os lutadores ou lutadoras mediadas pelo jogo 

digital. Além dessa dificuldade em estabelecer um espaço de comunicação durante o 

jogo, a dificuldade de compreender as mecânicas dos jogos digitais, foi outro fator de 

interpretação equivocada na interseção entre os envolvidos, isso é evidente na fala 

do docente MLPB: “Não entendi a linguagem, pensei que era o lutador que estava 

ganhando e estava perdendo.”45 Essa fala sintetiza um pouco da não aproximação 

que esses docentes possuem com os diferentes elementos da cultura digital. 

Na busca de propor experiências que provocassem o debate sobre o comunicar 

e a comunicação sem o acionamento de dispositivos digitais, organizamos duas 

                                            

45 Fala do docente MLPB nos diálogos finais sobre as experiências vividas no encontro do dia 13 de 
junho de 2016. 
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estações, a quarta e quinta, para representar formas de diálogos com a cultura digital 

recorrendo a linguagens tradicionais. 

Na estação quatro a proposta buscou acionar o intercâmbio de mensagens por 

meio de imagens. Os docentes tiveram que retirar um papel de um pequeno recipiente 

com inúmeras palavras que remetem a modalidades e símbolos olímpicos. Após 

retirar a palavra e identificar qual a modalidade ou o símbolo expressado, os docentes 

desenharam, no quadro branco, para que os demais colegas interpretassem o 

desenho e, assim, descobrir o seu significado. 

Por sua vez, a quinta estação retomou a brincadeira do “telefone sem fio”, 

criando quatro modos distintos de realização: a) o modelo convencional; b) a leitura 

labial; c) a mímica; e por fim d) o desenho. Todas essas possibilidades utilizaram-se 

de informações de manchetes sobre os Jogos Olímpicos como desencadeadora da 

brincadeira. 

O “telefone sem fio” convencional, seguiu a organização comum dessa 

atividade; um primeiro docente recebia a frase, “um em cada quatro atletas deixa 

Brasil por melhores condições de treino”, e repassava para o docente em sequência 

ao falar próxima ao seu ouvido, sem que os demais pudessem ouvir, seguindo essa 

dinâmica até o último docente que deveria falar para todos como a frase chegou até 

ele ou ela. Essa mesma dinâmica seguiu para os outros modos de realização da 

atividade, modificando apenas o seu método de intercâmbio das informações. 

Na leitura labial, os docentes tiveram que passar a frase: “atletas polêmicos 

preocupam atletismo brasileiro às vésperas das olimpíadas”, por meio de uma fala 

sem a emissão de sons. Dessa forma, o docente teria que interpretar a intenção 

comunicativa por meio da leitura labial de seu colega, por essa razão os demais 

docentes, foram impossibilitados de visualizar a cena, sendo acionados na medida 

que a interação foi seguindo a ordem para o intercâmbio entre os docentes. Em 

sequência, a mímica seguiu a mesma estrutura organizacional, porém, no lugar da 

leitura labial, foi proposto a leitura corporal, na busca de codificar a frase, “passagem 

da tocha olímpica interdita avenida”, expressa por mímica. 

Por fim, a última variação da atividade consistiu em criar um desenho que 

representasse a frase “Rio 2016 lança álbum de figurinhas dos Jogos Olímpicos”. 

Dessa forma, os docentes observariam os desenhos dos colegas, posteriormente 

teriam que duplicar o desenho a partir da memorização da imagem visualizada, para 

apresentar ao próximo docente, consequentemente até o último. Essa versão criou o 
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ambiente de maior dificuldade entre os docentes, corroborando com a nossa hipótese, 

pois, quanto menor o contato com o código utilizado para intercambiar mensagens, 

mais difícil são as possibilidades de narrar e criar as condições para que as mediações 

das mensagens representem as ideias iniciais do primeiro emissor da mensagem. 

Às duas últimas estações, buscaram evidenciar a narrativa no contexto da 

comunicação. Na sexta estação cada grupo teve que escolher um dos docentes para 

narrar uma partida de futebol. O jogo a ser narrado consistiu na partida entre o Brasil 

e Alemanha na semifinal da Copa do Mundo da FIFA de 201446, porém, com suas 

cenas editadas; através da edição, foi possível transformar o 7x1 para Alemanha em 

0x1 para o Brasil. Assim, em cada grupo, um docente narrou as cenas reconhecendo 

o contexto da partida e estranhando as edições. Ao final, os demais docentes 

realizaram o papel de comentaristas sobre o jogo narrado. 

Diante da experiência os docentes iniciaram um debate sobre as possibilidades 

da edição ao narrar as experiências e como as narrativas midiatizadas pelos meios 

de comunicação realizam esse processo, principalmente sobre os esportes. Dessa 

forma, essa estação propiciou um espaço de debates sobre as intenções 

comunicativas das instituições midiáticas, elaborando narrativas sobre os fenômenos. 

Por fim, a sétima estação buscou promover um espaço de experiência de 

simulação, na qual um docente narrou uma partida de voleibol, como é possível 

visualizar na Figura 19, buscando demonstrar como as lentes pautam o discurso 

narrativo sobre as práticas dos esportes. 

 

                                            

46 https://www.youtube.com/watch?v=VVBrkPi3704 

https://www.youtube.com/watch?v=VVBrkPi3704
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Figura 19. Narrando uma partida de voleibol 

 

Fonte: captada pelo autor e Márcio Romeu Ribas de Oliveira, editada pelo autor. 

 

A Figura 19 nos ajuda a compreender a sistemática utilização para o 

desenvolvimento dessa atividade. Enquanto alguns docentes estavam jogando uma 

partida de voleibol, outro docente acompanhava o jogo por meio de uma transmissão 

simultânea, gravada por uma filmadora esportiva (GoPro) que transmitia as imagens 

para um tablet. Ao assistir as imagens pelo tablet, como é possível visualizar na Figura 

19, o docente narrava os acontecimentos. 

Algo interessante nessa experiência significou o direcionamento da narrativa 

dos docentes diante das situações inusitadas que a filmadora, propositalmente, 

gravava. Uma situação que representa esses momentos, foi a filmagem, em um dado 

momento, das nuvens e do sol, pautando um encadeamento de narrativas que 

incluíssem a cena inusitada no enredamento da fala do docente. Percebeu-se que 

todos acompanharam as pautas propostas pelas filmagens, independente das 

circunstâncias, bem como o modo de narrar os acontecimentos, que seguiram as 

características das transmissões esportivas televisionadas. 

Ao final das experiências com as estações, reunimos novamente todos os 

docentes para um diálogo sobre o desenvolvimento do encontro, retomando cada 

estação e promovendo um espaço de debates sobre cada atividade acionando as 

reflexões anteriores sobre comunicação. Dessa forma, em cada estação discutimos 
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sobre as impressões dos docentes e como poderíamos refletir sobre os diálogos com 

os conceitos trabalhados até então. 

Destacamos um dos debates acontecido pela manhã, que foi mobilizado por 

desdobramentos da sétima estação, na qual a equipe gestora do CEMURE 

movimentou uma situação de desconforto para os docentes, em relação à ocupação 

dos espaços pelo FOCO-EF no referido encontro. Ao mesmo tempo, que ocorria o 

encontro do FOCO-EF, outras atividades estavam sendo realizadas no auditório do 

CEMURE (uma assembleia do tribunal de contas da união), que durante as estações 

promoveram um desentendimento. A gestão do CEMURE, mobilizado pela situação, 

solicitou a equipe de formação do FOCO-EF que algumas estações modificassem os 

seus espações de vivência. Muitos docentes se sentiram incomodados com a 

situação, principalmente a equipe de docentes formadores, pois, os argumentos que 

mobilizaram a gestão do CEMURE para solicitar a modificação dos espaços de 

algumas estações causaram estranhamento, como pode ser observado em uma das 

falas dos docentes: “o que eu achei mais estranho e esquisito, foi porque o evento 

deles não estava acontecendo nesse espaço, o que tinha ali era uma mesa com 

comida [...].”47 

Esse momento foi utilizado como analogia para pensar a ocupação dos 

espaços pela EFE nas escolas do município do Natal-RN. Dessa forma, discutimos 

como a modificação nas estruturas das práticas, ampliando as linguagens, os espaços 

e tempos podem desestabilizar as escolas e promover reflexões sobre tais 

restruturações. 

Ao final do debate, o LEFEM distribui alguns livros do grupo. 

Consequentemente a equipe de docentes formadores realizou alguns informes e 

entregou as fichas de avaliação, finalizando o encontro do dia 13 de junho de 2016. 

Posteriormente ao encontro, reuniu-se para avaliação do encontro alguns atores e 

atrizes envolvidos nos processos formativos. Nessa avaliação identificamos que a 

presença do LEFEM em meio ao FOCO-EF, a cada encontro, tem ganhado simpatia 

dos docentes, deixando o olhar de desconfiança, identificado nos primeiros encontros, 

para uma aproximação de parceria e reflexão colaborativa. Nossa percepção foi 

confirmada ao observar as diferentes avaliações dos docentes; em relação à parceira, 

na sessão de comentários sobre o encontro, um dos docentes escreve: “Formação 

                                            

47 Fala de uma das professoras durante os momentos finais do encontro do dia 13 de junho de 2016. 
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ótima! Parceria muito bem feita com o LEFEM.”48 Quando focalizamos a progressão 

continua em cada encontro com os docentes, podemos acionar outro comentário: “A 

formação está melhor a cada encontro.”49 Esses comentários sintetizam os textos 

presentes nas fichas de avaliação em relação a parceria do LEFEM com o FOCO-EF, 

que corrobora com a nossas observações no decorrer dos encontros de formação. 

Focalizando os olhares aos momentos desse encontro, algo interessante, que 

novamente observamos, nos chamou a atenção, que consiste nas significações que 

a experiência vivenciada proporcionou em cada docente. Em uma das avaliações é 

escrito que a formação teve como pontos positivos a 

 

Riqueza e diversidade nas propostas vivenciadas. Foram criativas e 
instigantes. Trazem pontes fundamentais para pensar a inclusão 
(educacional, acessibilidade) [...]. A mímica e outras expressões de 
informação enriqueceu a possibilidade de pensar ações didáticas 
criativas, ligadas na construção do conhecimento da Educação Física 
Escolar.50 

 

O debate sobre inclusão em nenhum momento foi abordado pelo LEFEM, 

sendo debatido pelo grupo de docentes formadores somente, como podemos retomar 

na Figura 4, no mês de julho. Essa constatação nos permite considerarmos que essa 

associação foi realizada por relações estabelecidas por esse docente com as 

propostas do encontro, mobilizando-o a partir de uma temática que faz sentido em sua 

formação. Dessa forma, esse docente na relação com os conceitos em ação do 

encontro, mobilizou-se por meio da significação, ou seja, por um processo de 

mediação cultural, que estabeleceu relações de saberes que fazem sentido em sua 

existência (CHARLOT, 2000; HEIDEGGER, 2005; MARTÍN-BARBERO, 2014). 

Temos observado que essa parceria tem proporcionado um rico espaço e 

tempo de formação dos atores e atrizes envolvidos, promovendo relações 

significativas, mobilizando os docentes para a reflexão da cultura digital em seus 

contextos de atuação, considerando as suas significações diante das experiências 

vivenciadas. É a imersão nas experiências, segundo um dos docentes, que promoveu 

“colocar-se no lugar do aluno [...]”, servindo “[...] para aproximar [d]o momento que ele 

vive quando o desafio é proposto: limites, superação, vitória, calor humano, 

                                            

48 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 13 de junho de 2016. 
49 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 13 de junho de 2016. 
50 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 13 de junho de 2016. 
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solidariedade...”51. Dessa forma, aliada as observações, a experiência lúdica teve um 

papel importante na aproximação com a cultura digital. 

A partir dessa observação, o conceito de gamificação se evidencia por 

tangenciar tanto os debates e vivências da experiência lúdica, como suas relações 

com a cultura digital, por meio dos jogos digitais. Vale ressaltar que são os jogos 

digitais que apresentaram maiores ocorrências de significação em nosso encontro, 

sendo um dos principais momentos citados, na sessão de likes, nas fichas de 

avaliações52. 

Curiosamente, é durante o período de planejamento do encontro subsequente, 

que um jogo digital ganhou destaque nos meios de informação. Estamos falando do 

jogo digital para plataformas móveis, Pokémon Go!. Esse jogo digital foi lançado no 

dia 06 de julho de 2016 em alguns países, não incluindo o Brasil, ganhando as 

manchetes dos principais jornais internacionais. A novidade que esse jogo digital 

proporcionou que fez a sua fama, consiste na interação entre o jogo e os espaços da 

cidade, através da tecnologia da realidade aumenta e da geolocalização. 

O jogo foi lançado no Brasil no dia 3 de agosto de 2016, menos de duas 

semanas para o nosso encontro com a tematização da gamificação, bem como na 

véspera da abertura oficial do Jogos Olímpicos Rio 2016. É durante esse período de 

planejamento que alguns docentes manifestaram em suas redes sociais o convívio 

com o “fantasma” do Pokémon Go! nas escolas, dividindo posições entre os docentes, 

dos apocalípticos aos integrados (ECO, 1990). Dessa forma, compreendemos que 

seria importante debater sobre esse fenômeno no diálogo com a gamificação nas 

práticas pedagógicas.  

O encontro com o conceito de gamificação foi realizado no dia 15 de agosto de 

2016, em meio aos Jogos Olímpicos. A organização desse encontro seguiu os 

seguintes momentos: a) acolhida e debate sobre o contexto olímpico; b) debates sobre 

gamificação e EF; c) Pacman humano; d) olímpiadas gamificadas; por fim e) informes 

e avaliação. 

Ao pautar o contexto dos Jogos Olímpicos, foram relatadas algumas mediações 

sobre o evento, destacando-se o discurso do atleta Diego Hypólito após a conquista 

da medalha de prata. O debate em torno desse discurso consistiu na exaltação do 

                                            

51 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 13 de junho de 2016. 
52 Ver modelo da ficha de avaliação e suas sessões no anexo 2. 
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esforço e da persistência para o êxito da medalha olímpica. O debate foi interessante 

na medida que posições diversas (mediações culturais) foram colocadas a partir da 

narrativa do atleta, demonstrando novamente o acionamento dos conceitos 

trabalhados por essa parceria ao longo dos encontros. 

Na sequência desse debate, evidenciamos o fenômeno do Pokémon Go!, como 

fio desencadeador de nossa reflexão e ação. De início, observamos que vários 

docentes retomaram os olhares de desconfianças, alguns chegaram a manifestar com 

seus colegas o espanto com o tema, não reconhecendo relevâncias pedagógicas em 

relação a temática no encontro de formação. É nesse cenário que apresentamos dois 

curtos vídeos jornalísticos sobre esse jogo digital. 

O primeiro vídeo53, é uma reportagem do Jornal da Globo, veiculada no dia 13 

de julho de 2016. O jornalista Jorge Pontual conduz a matéria descrevendo a narrativa 

transmídia54 da franquia Pokémon®, as suas características, os conceitos envolvidos 

na mecânica do jogo e apresenta a expansão crescente de usuários pelo mundo. Ao 

final da reportagem o jornalista inicia um movimento apocalítico em relação ao uso do 

jogo digital, apresentando diferentes situações no qual os jogadores ou as jogadoras 

de Pokémon Go! sofreram acidentes ou foram vítimas de assaltos (ECO, 1990). É 

interessante que o jornalista projeta a causalidade dos fatos ao jogo em si, no caso 

dos acidentes, retira a responsabilidade do jogador ou jogadora em relação à 

desatenção ao seu ambiente durante o jogo. Ao falar sobre os assaltos acabam 

culpabilizando a vítima, e deixa de problematizar a questão da violência no espaço 

público.  

No entanto, os docentes significaram através do vídeo um olhar apocalítico, 

reforçando as desconfianças apresentadas anteriormente. Enquanto contraponto, por 

uma dimensão integrada (ECO, 1990), apresentamos outra reportagem em vídeo. A 

matéria foi divulgada pela BBC News e divulgada no Brasil pela BBC Brasil55. A notícia 

explorou a história de Adam, um adolescente autista de 17 anos, que não saia de casa 

                                            

53 Reportagem do Jornal da Globo de 13 de julho de 2016 sobre o Pokémon Go! Disponível em: 
<https://youtu.be/4rh_ihcii-E> 
54 A narrativa transmídia é um conceito apresentado por Jenkins (2009, p. 49) para retratar “uma nova 
estética que surgiu em resposta à convergência das mídias”. Essa nova estética consiste na criação 
de universos ficcionais, na qual os produtores e consumidores colaboram com a alimentação do 
universo, incorporando suas narrativas. 
55 Vídeo publicado no dia 1 de agosto de 2016. Disponível em: <https://youtu.be/jte9PTzZIfI>.  
Matéria sobre vídeo publicada no dia 3 de agosto de 2016. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/geral-36964257>. 

https://youtu.be/4rh_ihcii-E
https://youtu.be/jte9PTzZIfI
http://www.bbc.com/portuguese/geral-36964257


P á g i n a       124 

 

há cinco anos, preferindo ficar em seu computador jogando Minecraft56. Com o 

surgimento do Pokémon Go! essa situação começa a modificar, pois, segundo o relato 

de sua mãe Jan Barkworth, esse jogo despertou em Adam a vontade de sair pelas 

ruas e procurar os pokémons, ajudando-o a interagir com outras pessoas. 

Notoriamente, após a apresentação desse último vídeo, algumas narrativas 

mudaram de perspectiva. Foi a partir desses dois polos, apocalítico e integrado (ECO, 

1990), que buscamos estabelecer um diálogo crítico sobre os jogos digitais e suas 

implicações socioculturais e, consequentemente, pedagógicas. Assim, durante essas 

reflexões, como podemos ver na Figura 20, apresentamos as mecânicas envolvidas 

no jogo do Pokémon Go! 

 

Figura 20. Diálogos sobre os jogos digitais 

 

Fonte: imagens registradas no dia 15 de agosto de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

É nesse contexto, representado pela Figura 20, que houveram diálogos 

interessantes envolvendo o Pokémon Go!, enquanto representação dos jogos digitais 

e o contexto pedagógico da EFE. Em um dado momento foi debatido a importância 

da ludicidade nas práticas pedagógicas da EF. Assim, procuramos problematizar o 

conceito de lúdico, buscando ressignificar a perspectiva que atribui a ludicidade na 

                                            

56 É um jogo digital de mundo aberto que permite construir coisas usando blocos. 
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atividade em si, e não na relação do sujeito com a atividade, o que corrobora com 

Luckesi (2014, p. 13-14) ao afirmar que “Todas essas atividades, denominadas de 

lúdicas, poderão ser ‘não lúdicas’ a depender dos sentimentos que se façam 

presentes em quem delas está participando, numa determinada circunstância.”  

Portanto, conforme Alves (2014, p. 106) 

 

É fundamental resgatar o lúdico, o prazer nos espaços escolares e o 
desejo de aprender. Na tentativa de trilhar caminhos para gamificar o 
processo de ensino aprendizagem, corre-se o risco de criar nos 
nossos alunos a necessidade de recompensas e de motivações 
externas constantes para alcançar os objetivos escolares e 
consequentemente da vida. Contudo, o processo de ensino 
aprendizagem, pois acreditamos nele, precisa mobilizar o desejo dos 
sujeitos e esse desejo vem de uma motivação intrínseca. 

 

É no bojo dessas reflexões, buscando dar materialidade a esses debates, que 

apresentamos uma experiência desenvolvida por Costa (2006), pioneira em aproximar 

os consoles e seus jogos aos espaços e tempos da EFE. 

Costa (2006) acionou o fenômeno transmidiático Harry Potter, a partir do jogo 

“Quadribol”, como tematização de uma experiência pedagógica. Esse jogo – uma 

criação ficcional do universo de Harry Potter – foi apreciado por um grupo de crianças 

e posteriormente jogado por meio de um console de jogos eletrônicos. Após essas 

experiências, conduziu-se a criação de um jogo inspirado no “Quadribol”, 

posteriormente, sendo vivenciado e problematizado pelas crianças. O autor preferiu 

uma experiência do virtual para uma corporalmente vivenciada. Mediante essa 

descrição, projetamos um vídeo que apresenta algumas cenas dessa experiência57. 

Após a apreciação um dos docentes formadores questionou senão tratava-se 

de um jogo que tinha os fundamentos do handebol como guia, ou seja, se não se 

tratava de um jogo derivado do handebol que muitas vezes fazemos na escola. Nesse 

momento, retornamos o questionamento ao docente: para as crianças que estavam 

jogando o jogo, a experiência se tratava do Handebol ou do “Quadribol” que eles 

haviam criado? Mediante o rápido silêncio buscamos refletir novamente sobre a 

significação na relação com as propostas pedagógicas. 

Temos observado em muitas narrativas e experiências, a partir do 

direcionamento pedagógico, a desconsideração, em muitos casos, da própria 

                                            

57 https://youtu.be/YX1om1kDpdo 

https://youtu.be/YX1om1kDpdo
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significação de quem realiza a experiência pedagógica. No momento em que o 

docente questiona sobre o significado das experiências vivenciadas pelas crianças, 

identificamos dois movimentos: o primeiro retoma o conceito de mediação cultural; o 

segundo retrata a necessidade de significar a experiência a partir do olhar docente, 

classificador e nomeador, ou seja, enquadrar em um modelo já conhecido de 

possibilidade pedagógica na EFE. 

Outro exemplo dessa desconsideração da experiência vivida, são as 

dimensões do conteúdo propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

para a EF (BRASIL, 1998), que mesmo reconhecendo o seu papel de organização 

didática, ao compreender o conteúdo em três dimensões (conceitual, procedimental e 

atitudinal), desconsidera a relação dos sujeitos com o conteúdo, pois, a classificação 

está centrada na intenção pedagógica e não na experiência pedagógica. 

Ao longo desse diálogo identificamos que alguns docentes mantiveram as suas 

posições apocalíticas. Em busca de compreender os fatores dessa posição, 

destacamos a narrativa de um docente que buscou criticar o jogo do Pokémon Go! 

por ser inadequado para crianças, devido ao seu conteúdo. Em nossa percepção essa 

crítica esteve sustentada por um discurso dogmático defendido publicamente por 

algumas comunidades religiosas58. Reforçando a necessidade de observarmos as 

relações singulares entre os docentes e os elementos da cultura digital, indicando a 

existência de elementos subjetivos envolvidos na mobilização para o acionamento ou 

não da cultura digital pelos docentes (CHARLOT, 2000; ERTMER, 1999). 

Em sequência apresentamos aos docentes os dois momentos de vivência do 

nosso encontro. A experiência com o Pacman humano, inspirado no trabalho 

desenvolvido por Costa (2006), buscando transpor o cenário e as mecânicas do 

clássico jogo de fliperama Pacman, criado pela empresa Nanco®, para uma 

experiência materializada pelo espaço e tempo do CEMURE, bem como a criação de 

uma Olímpiada com a incorporação de elementos da gamificação, com inspirações 

nos jogos de role-playing game (RPG). 

O cenário da experiência do Pacman humano, mobilizou materiais de fácil 

acesso pelos docentes em seus contextos de atuação profissional. 

                                            

58 Esse movimento ficou forte no Brasil contra o jogo digital em questão. Em uma lanchonete nesse 
período cheguei a ouvir de algumas senhoras a seguinte narrativa: “Discutimos na igreja esses dias, 
esse tal Pokémon é demoníaco, esse tal de Bulbassauro então!” 
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Figura 21. Experiência com o Pacman humano 

 

Fonte: imagens registradas no dia 15 de agosto de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

Como é possível identificar na Figura 21, o labirinto que deu forma ao espaço 

de experiência no jogo do Pacman, foi reproduzido utilizado tecido de TNT, cones, 

cadeiras e alguns galhos de bambu. Criar esse espaço a partir desses materiais 

proporcionou uma aproximação com a realidade descrita pelos docentes em seus 

contextos de atuação, aproximando e despertando a curiosidade dos presentes para 

compreender o desenvolvimento da atividade. 

Para compreender as mecânicas envolvidas no remake do jogo do Pacman, 

que estamos chamando de Pacman humano, foi importante anunciar os personagens 

elementares para a criação da cena de jogo: o coletor de pontos (Pacman) e os 

pegadores ou pegadoras (fantasmas). O objetivo do jogo consiste em coletar a maior 

quantidade de pontos até o final do tempo estabelecido, evitando ser pego pelos 

fantasmas. Esses pontos podem ser representados por diferentes materiais 

distribuídos pelo labirinto, em nossa experiência, optamos por fichas de pôquer.  

Após a descrição do jogo foram vivenciadas algumas variações da nossa 

proposta. Em razão do labirinto permitir a visão das possibilidades de deslocamento 

e dos personagens em jogo, como podemos visualizar na Figura 21, optamos por 

dificultar e melhorar a interação do jogo vendando os fantasmas. Na primeira rodada 
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de experiências os docentes que estiveram como fantasmas foram orientados por 

outros docentes que estavam de fora da cena de jogo, porém, ao ter diversos docentes 

falando ao mesmo tempo, impossibilitou a interação com os fantasmas (essa 

problemática retomou os nossos diálogos sobre o conceito de comunicação). Após 

diálogos com os docentes para encontrar soluções para viabilizar o jogo, foi proposto 

que as orientações dos fantasmas seriam realizadas por outros docentes, sem as 

vendas, que acompanhariam os fantasmas (dentro da cena do jogo) ao seu lado, 

passando orientações e protegeria o docente vendado de possíveis acidentes. 

Outras problemáticas foram aparecendo, exigindo dos participantes a 

proposição de novas soluções para que o jogo pudesse prosseguir. Foi na construção 

dessas possibilidades de recriar os espaços do jogo que conseguimos demonstrar a 

incorporação de alguns elementos que compõe o processo de gamificação. É nesse 

diálogo que conduzimos o encontro para uma outra experiência gamificada, que 

consistiu em uma olimpíada com o acionamento de alguns elementos dos RPGs. 

Para o desenvolvimento dessa atividade, propomos a divisão do coletivo de 

docentes em grupos. Cada grupo escolheu representar uma país listado pelo 

mediador da atividade. Ao escolher foram entregues um escudo, que representa o 

personagem de cada grupo, e três cartas de efeito (FIGURA 22). 

 

Figura 22. Escudos e cartas de efeitos 

 

Fonte: imagens criadas por Sérgio Melo da Cunha. 
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Inspirados nos Trading Card Games59 e nos RPGs, os escudos e as cartas de 

efeitos representaram a estrutura elementar de nossa atividade. Cada escudo, 

conforme a Figura 22, possuem 6 espaços em branco com 6 iniciais que remetem a 

algumas qualidades físicas: a) coordenação motora (COO); b) velocidade (VEL); c) 

resistência (RES); d) força (FOR); e) precisão (PRE); f) equilíbrio (EQU). Os grupos 

tiveram que distribuir 20 pontos de atributos dentre as 6 qualidades possíveis, tendo 

como informação, que em cada fase da atividade um desses atributos dará vantagens 

para a equipe. Além do escudo e seus atributos, cada grupo recebeu 3 cartas de 

efeitos (FIGURA 22): Psi, essa carta permite a equipe aumentar  um ponto do atributo 

requerido na execução da fase; Lambida, o efeito dessa carta permite diminuir um 

ponto do atributo utilizado pelo grupo adversário; e Phy, que ao ser utilizado reduz 

pela metade a pontuação adquirida pelo grupo adversário na prova realizada, no 

entanto, esse efeito só é validado se o grupo que utilizou a carta, tirar um número 

maior que o grupo adversário em um lançamento de dado (FIGURA 23). 

 

Figura 23. Experiência com as olimpíadas gamificada 

 

Fonte: imagens registradas no dia 15 de agosto de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

                                            

59 São jogos de estratégias que utilizam cartas colecionáveis (criando um baralho personificado). 
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Conforme a Figura 23, é possível visualizar alguns dos momentos dessa 

atividade: a formação dos grupos e escolha dos atributos, a realização das fases e 

utilização das cartas de efeitos. Em relação às fases, foram desenvolvidas 6, cada 

uma com um dos atributos como protagonistas do desenvolvimento da atividade, 

buscando adaptar esportes olímpicos como possibilidade de representação de cada 

fase. Dessa forma, a cada fase os grupos pontuavam e alimentavam a ranking de 

classificação, motivando os docentes a mobilizar estratégias no uso das cartas de 

efeitos. 

Ao final das vivências retomamos os diálogos sobre o jogo e a brincadeira no 

contexto escolar, a importância da ludicidade, bem como da gamificação como 

possibilidade para contribuir na aproximação da cultura digital aos contextos da EFE. 

Assim, buscamos acionar algumas estruturas presentes nos processos de 

gamificação, como apresenta Cruz Junior (2014):  

a) os pontos, que representam as marcas elementares, que são acumuladas 

de acordo com a proposta do jogo. Esses pontos demonstram um progresso no jogo, 

a exemplo de nossa experiência, os pontos correspondiam as fichas de pôquer que o 

docente buscava coletar; 

b) os níveis ou as fases representam o progresso narrativo do jogador durante 

o jogo, que pode promover novos elementos na composição da cena de jogo, a partir 

dos personagens, ambientação e dos desafios que são incorporados. No Pacman 

humano, esse elemento aparece na medida em que os fantasmas modificam a sua 

relação com seus orientadores ou orientadoras de percurso; no primeiro nível a 

interação do fantasma e do orientador foi dificultada pela distância, fazendo com que 

os fantasmas fossem lentos e pouco eficientes na captura do personagem coletor, ao 

melhorar as possibilidades de interação entre fantasma e orientador ou orientadora foi 

possível identificar uma modificação na estrutura do jogo, aumentando a dificuldade 

do coletor em realizar o seu objetivo de jogo; 

c) a classificação dos jogadores é outro importante elemento da gamificação, 

utilizado como um processo de comparação do desempenho entre os participantes. 

Nas olímpiadas gamificadas, a cada fase os processos de hierarquização foram 

visualizados, mobilizando os docentes a procurar estratégias para conseguir melhorar 

a sua posição. 

Outros elementos como a conquista de desafios que estimulem os jogadores, 

mesmo não compondo o objetivo principal, bem como as insígnias que representam 
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uma premiação aos êxitos dos jogadores em alguns pontos específicos da proposta 

das atividades, não foram aprofundados nos debates. Seguindo ao final do encontro 

foram entregues as fichas de avaliação e realizado os informes.  

Ao reunirmos para avaliar esse encontro, três pontos foram de grande 

relevância: o primeiro consiste na mobilização de uma professora em solicitar a 

câmera fotográfica de um dos integrantes do LEFEM para registrar algumas fotos de 

seus colegas vivenciado as propostas do encontro. Em nossa leitura esse movimento 

aponta um indicativo que nossa presença no espaço de formação é de um igual, um 

parceiro, e não alguém externo ao processo, ou seja, a consolidação de um espaço 

dialógico (FREIRE, 2015b; 2016b). Essa constatação reflete as aproximações que a 

cada encontro o LEFEM realizou com esse coletivo de docentes. 

O segundo ponto a ser evidenciado consiste em evidenciar uma contradição 

que ao longo das avaliações dos encontros tem aparecido, porém, de forma mais clara 

nesse encontro que estamos avaliando. O discurso de que as “atividades [estão] fora 

da realidade”60, ou seja, que as experiências que temos vivenciado não são possíveis 

de serem acionadas nos contextos desses docentes, persistem juntamente com 

outras avaliações que apresentam posições contrárias, demonstrando a viabilidade e 

a atualidade das propostas. 

Por fim, a mobilização através das avaliações pelo pedido de “ter outra 

formação com o tema gamificação, realidade aumentada, realidade virtual.”61 Foi o 

primeiro encontro que recebeu esse tipo de retorno pelas fichas de avaliação, 

demonstrando que o tema proporcionou relações que os mobilizaram para um 

próximo encontro com essa temática. 

Corroborando com as considerações de Fantin e Rivoltella (2012), a respeito 

do acionamento da cultura digital pelos docentes brasileiros e italianos, percebemos 

que nessas contradições que vão se formando no decorrer dos encontros, que os 

fatores que mobilizam os docentes na apropriação da cultura digital não estão 

diretamente ligados às condições de infraestrutura do ambiente de atuação 

profissional, pois, mesmo nos momentos em que retiramos qualquer necessidade de 

algum dispositivo tecnológico para o diálogo da EFE com a cultura digital, alguns 

docentes persistem na afirmação da inviabilidade dessas possibilidades na realidade 

                                            

60 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 15 de agosto de 2016. 
61 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 15 de agosto de 2016. 
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escolar, enquanto que outros relatam mediações contrárias, a exemplo desse 

encontro, as experiências com a gamificação são “possibilidades de aplicação bem 

simples”62, como afirmou um dos docentes. 

 Após a vivência desses conceitos ao longo desses encontros, identificamos 

que a proposta de promover um espaço e tempo de formação continuada com os 

conceitos a partir da experiência, foi um movimento relevante na aproximação desses 

docentes com a cultura digital. Ao concentrar-se nas relações desses docentes com 

a cultura digital, no lugar dos dispositivos em si, desenvolveu-se um ambiente de 

reflexão e ação sobre as possibilidades de diálogo entre EFE e cultura digital. Dessa 

forma, não acreditamos que esses docentes, após esses encontros, desenvolveram 

um domínio conceitual sobre a mediação, narrativa, comunicação e gamificação, mas 

estabeleceram diferentes relações, que em alguns casos foram mobilizadores para 

qualificar o processo de apropriação da cultura digital. 

A partir dessa constatação, conectamo-nos a outras experiências com a EFE e 

a cultura digital, realizadas por diferentes contextos nacionais. Dessa forma, 

ampliando as possibilidades de interação na apropriação da cultura digital por esses 

docentes. Para essa proposta, foram planejados outros três encontros com a 

participação de docentes de EF que desenvolveram experiências exitosas com essa 

aproximação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

62 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 15 de agosto de 2016. 
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5. PARTILHANDO SABERES: ELEMENTOS PARA PENSAR OS FATORES QUE 

(DES)MOBILIZAM OS DOCENTES NA APROPRIAÇÃO DA CULTURA DIGITAL 

 

Nesse capítulo, seguimos a trajetória narrativa de nossos encontros formativos 

com os docentes de EF da SME do Natal-RN, por meio do FOCO-EF. Dessa forma, 

no primeiro subcapítulo é descrito e debate os últimos três encontros mediados pelo 

LEFEM/GEPEC, que por sua vez tem como característica a presença de um docente 

convidado, para apresentar suas experiências com os diálogos entre a cultura digital 

e a EFE. 

Em seguida é apresentado os momentos desenvolvidos na I MEPEF, bem 

como os relatos de experiências dos docentes que acionaram a cultura digital em sua 

atuação profissional. Dando sustentação para a criação do SEEFEM. Por fim, inicia-

se as discussões sobre os fatores que (des)mobilizaram os docentes na apropriação 

da cultura digital ao longo dos encontros formativos. 

 

5.1. Compartilhando saberes com outros docentes 

Em busca de ampliar as possibilidades de experiências com a cultura digital, o 

LEFEM e a equipe de docentes formadores, viabilizou a participação de três docentes 

que desenvolveram experiências com a nossa proposta, dessa forma, criando uma 

agenda formativa e, consequentemente, uma rede de intercâmbios de saberes. 

O encontro do dia 19 de setembro, seguiu-se com a temática envolvendo a 

gamificação, tendo como título do encontro: “Educação Física e Jogos Digitais: 

discutindo conceitos e vivenciando possibilidades”. Antes de falarmos das 

experiências desse encontro, é importante destacar duas novidades: a) a presença 

de um docente externo, o Professor Alan Queiroz da Costa (SEME/PMSP), um dos 

principais pesquisadores sobre as relações entre EFE e jogos digitais; b) e a 

modificação do ambiente do encontro, realizado nas dependências do DEF/UFRN. 

Essa mudança no espaço seguiu nos outros dois encontros formativos com a 

tematização da cultura digital. 

Esse encontro contou com dois momentos, o primeiro realizado no auditório do 

DEF, no qual o professor convidado promoveu um debate sobre o universo digital e 

seu contexto contemporâneo, apresentando teorias e estudos sobre essas 

aproximações com o contexto escolar. É nessa trajetória discursiva que o professor 

Alan Queiroz da Costa adentra na reflexão sobre os jogos digitais e suas 
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possibilidades pedagógicas no contexto da EFE. Assim, propondo o desafio de 

olharmos para os jogos digitais como aliado da EF. 

Seguindo para o segundo momento do encontro, saímos do auditório para o 

ginásio do DEF, no qual estava instalado o console de jogos digitais com sensores de 

movimento. O professor convidado reuniu os docentes e convidou quatro para 

vivenciar a experiência com o jogo Just Dance. Esse jogo tem por objetivo reproduzir 

os movimentos de dança que aparecem na tela do jogo, assim, os sensores de 

movimento capturam o seu desempenho atribuindo pontos. 

A cada rodada quatro docentes poderiam vivenciar a experiência com o jogo 

de dança, enquanto alguns docentes ficavam de frente para o console, o professor 

convidado sugeriu que os demais docentes poderiam realizar a atividade sem estar 

diretamente no jogo. É nesse momento que o professor recupera as suas experiências 

que conduziram a sua dissertação de mestrado e promove uma transposição do jogo 

digital Just Dance, ampliando as possibilidades dos participantes. 

  

Figura 24. Das experiências com os sensores de movimento para novas significações 

 

Fonte: imagens registradas no dia 19 de setembro de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

Conforme a Figura 24, na segunda imagem superior, podemos observar a 

proposta em ação. É indicado, inicialmente, a formação de duplas, na qual um 

membro, será a referência de movimentos para o colega que o acompanha, ao som 
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da mesma música vivenciada pelos docentes na interação com o jogo digital (primeira 

imagem superior da Figura 24). Dessa forma, o professor convida e cria as condições 

para uma vivência que parte de um jogo digital para uma experiência que não se limita 

ao dispositivo. 

No decorrer dessa atividade, foram incorporados outros docentes nas 

formações em dupla, transformando-as em pequenos grupos, dificultando as 

experiências. Logo, em seguida o docente convidado acionou outro jogo digital, o 

Kinect Adventures. Seguindo a mesma dinâmica foi apresentou-se possibilidades de 

ressignificar as experiências a partir dos jogos digitais (FIGURA 24). 

Um primeiro ponto a ser explorado, diante das avaliações desse encontro, 

consiste na reflexão sobre as possibilidades proporcionadas pelos espaços do DEF, 

que contribuíram para o andamento da formação continuada, facilitando a condução 

das atividades e contribuindo para o êxito das experiências proporcionadas pelo 

professor Alan Queiroz da Costa, conforme relato da grande maioria dos docentes 

através das fichas avaliativas. 

Novamente, algumas fichas avaliativas insistem em anunciar que as propostas 

são inviáveis para a realidade das escolas do município do Natal-RN. Essas 

avaliações continuam a nos estimular a pensar sobre a realidade escolar (já visitadas 

por nós em alguns momentos), sobre as possibilidades desenvolvidas na formação e 

suas possibilidades pedagógicas, etc. Contrariamente, outras avaliações apontam 

novamente contradições, pois, em uma delas é escrito: “o tema faz parte do nosso 

cotidiano e nos dá possibilidades de repensar os jogos digitais e de nos apropriarmos 

corporalmente deles.”63 

Nesse momento começamos a reforçar a hipótese, que a desmobilização de 

alguns docentes, para com a apropriação da cultura digital, está ligada a elementos 

internos, como a própria concepção de EFE. Porém, acreditamos que na medida que 

os docentes se aproximam da cultura digital, as suas ressignificações sobre a sua 

apropriação e acionamento na atuação profissional, pode ser ressignificada. A 

exemplo do docente, que apontou como elemento positivo nesse encontro a sua 

superação do preconceito que tinha com relação aos jogos digitais. 

 O encontro seguinte foi realizado no dia 10 de outubro de 2016, novamente 

nas dependências do DEF/UFRN. Dessa vez, tivemos a presença do professor Diego 

                                            

63 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 19 de setembro de 2016. 
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de Souza Mendes (UFSJ), com a tematização da mídia-educação, a partir das 

possibilidades com o audiovisual. Esse encontro foi realizado em três grandes 

momentos: a) a experiência com a produção audiovisual; b) a exposição e discussão 

sobre as experiências; e c) os debates sobre os conceitos que intercambiaram as 

experiências. 

A proposta do professor Diego de Souza Mendes seguiu-se em uma simulação 

do ambiente de produção de um jornal televisionado. Para o desenvolvimento dessa 

experiência foram formados diferentes grupos, dentre eles, um responsável pelo papel 

de ancoragem do telejornal. O grupo de ancoragem gravou as cenas de sua 

apresentação jornalística (as gravações foram realizadas por meio de tablets 

disponibilizados pelo LEFEM), ao mesmo tempo, em que os outros grupos, 

responsáveis pelas matérias jornalísticas, realizavam as suas gravações. Dessa 

forma, a equipe de ancoragem tinha apenas as temáticas de cada grupo de 

reportagem, tendo que criar narrativas que encadeassem as diferentes temáticas, 

incorporando comentários sobre as reportagens, sem saber o seu conteúdo.  

 

Figura 25. Criando reportagens audiovisuais 

 

Fonte: imagens registradas no dia 10 de outubro de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

A Figura 25 retrata interessantemente as diferentes narrativas produzidas, 

pelos grupos, como entrevistas, reportagens com conteúdo esportivo, reportagens 



P á g i n a       137 

 

investigativas, etc. Por sua vez, a equipe de ancoragem teve que lidar com a ausência 

de informações detalhadas sobre cada reportagem, o que promoveu estratégias 

interessantes para a superação da problemática, como acionar um comentarista de 

reportagem, que buscava dar suas opiniões de forma abrangente sobre as possíveis 

intencionalidades das reportagens. 

Mediante gravação das cenas, realizamos uma rápida edição audiovisual, 

juntando as diferentes matérias e suas conexões com o grupo de ancoragem. Dessa 

forma, adentramos no segundo momento do encontro, apreciando o produto desse 

coletivo. Essa apreciação promoveu risadas e diferentes debates sobre o contexto da 

produção de notícias pelas instituições midiáticas. 

Um importante debate realizado com os docentes, focalizou a velocidade 

necessária na produção e viabilização das notícias vinculadas nos telejornais. Pois, 

na medida que os fenômenos acontecem, as reportagens devem elaborar conteúdos 

o mais rápido possível para que a sua notícia não fique defasada, promovendo uma 

leitura singular e muitas vezes sem profundidade das informações. No entanto, 

juntamente a essa problemática, os docentes levantaram a dúvida sobre os conteúdos 

que não apareceram na edição do telejornal, pautando outro elemento importante, o 

papel do chefe de redação e dos editores executivos, elegendo as reportagens a 

serem vinculadas, bem como o tempo e momento de cada informação. 

Outras possibilidades foram apresentadas pelo docente convidado, que 

focalizou rápidas experiências com a produção audiovisual. Essa experiência consiste 

na criação de tutoriais através do vídeo minuto64. Esses tutoriais podem ser 

produzidos pelos alunos e alunas para narrar sobre as suas aprendizagens sobre 

determinado conteúdo, ou mesmo, propor o ensino de alguma prática corporal. 

Ao avaliarmos esse encontro nos deparamos com o reconhecimento de uma 

experiência que possibilitou aos docentes refletirem sobre a sua formação, propondo 

possibilidades interessantes para muitos docentes, como fica registrado em uma das 

fichas avaliativas: “muito boa a proposta de trabalhar com jornal, tutoriais, como forma 

de ampliar os conhecimentos sobre uma prática e usar isso como recurso de 

avaliação.”65 O recurso avaliativo do qual o docente se retratou, focalizou as 

experiências com a proposta do vídeo minuto, que para os docentes apresentou “[...] 

                                            

64 São vídeos com duração de um minuto. 

65 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 10 de outubro de 2016. 
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uma nova forma de abordar a cultura digital.”66 Dessa forma, novamente a experiência 

vivida com a cultura digital (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2013), proporcionou um 

espaço e tempo de mobilização para as relações de saberes (CHATLOT, 2000), 

incorporando-se aos saberes dos docentes (TARDIF, 2002). 

Assim, seguimos para o encontro formativo do dia 28 de novembro de 2016, 

que novamente, teve um docente externo como convidado, sendo realizado nas 

dependências do DEF/UFRN. O convidado para essa formação foi o professor Sérgio 

Dorenski Dantas Ribeiro (UFS), que tematizou as narrativas impressas na EFE. 

A proposta do professor Sérgio focalizou uma das dimensões da mídia-

educação, a educação para a mídia, ou seja, a leitura crítica dos conteúdos e 

intencionalidades dos discursos midiático (RIVOLTELLA, 2012). Dessa forma, o 

docente convidado conduziu o coletivo em formação a criarem grupos, que teriam 

como objetivo de escolher alguma matéria jornalística dos jornais impressos 

disponíveis. Após a escolha das reportagens, cada grupo apresentou a temática 

escolhida nos jornais impressos, realizando uma síntese de seu conteúdo.  

 

Figura 26. Escolhas e debates sobre os conteúdos dos jornais impressos  

 

Fonte: imagens registradas no dia 28 de novembro de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

                                            

66 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 10 de outubro de 2016 
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Na Figura 26 é possível visualizar esse movimento de escolha das notícias, 

bem como os debates sobre os discursos da mídia impressa, que caracterizou o 

segundo momento dessa atividade. Após esse tempo destinado à reflexão sobre os 

discursos presentes na matéria escolhida, abriu-se para o diálogo sobre cada notícia, 

mobilizando opiniões sobre as perspectivas apresentadas pelo discurso jornalístico. 

A cada notícia apresentada, possibilidades de diálogos se abriam, 

proporcionando um rico espaço de intercâmbio de saberes sobre diferentes temáticas. 

Após esse momento, o docente convidado propôs que os grupos novamente 

debatessem suas notícias, criando a sua própria reportagem sobre o tema. Enquanto 

os grupos elaboraram as suas matérias jornalísticas, foram escolhidos dois docentes 

para fazerem o papel de editores jornalísticos. Esses editores criaram um jornal a 

partir das reportagens elaboradas pelos grupos, como podemos visualizar na Figura 

27. 

 

Figura 27. Apresentação do jornal impresso criado pelos docentes 

 

Fonte: acervo do LEFEM: registrada no dia 28 de novembro de 2016. 

 

Ao retratar às duas docentes que ficaram com o papel de editoras do jornal 

impresso pela manhã, a Figura 27 apresenta as possibilidades criativas na 

ressignificação das informações midiáticas. Enquanto editoras, essas professoras 
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narraram as suas justificativas sobre a ordem e os agrupamentos das matérias, bem 

como os recortes realizados. 

Durante o processo de elaboração do jornal pelos docentes responsáveis pela 

editoração, o professor Sérgio Dorenski Dantas Ribeiro promoveu um 

aprofundamento no debate sobre a recepção das informações. Buscando refletir sobre 

o contexto contemporâneo e suas enxurradas de informações, e a necessidade de 

uma leitura crítica sobre os discursos midiáticos. É nesse caminho que o professor 

Sérgio Ribeiro apresenta as intencionalidades e estruturas de um jornal impresso, 

consequentemente, apresentou uma experiência desenvolvida em uma escola 

pública, localizada no município de Itabaiana, Sergipe. 

Após esse relato a equipe de docentes formadores entregou as fichas 

avaliativas e o documento final de avaliação dos encontros do FOCO-EF no decorrer 

do ano de 2016. Assim, a equipe de docentes formadores relembrou aos participantes 

da realização da I MEPEF no dia 5 de dezembro de 2016, enquanto ação final do ano 

do FOCO-EF. 

Ao avaliarmos sobre esse encontro, foi possível constatarmos novamente 

algumas resistências, como um dos docentes que escreveu na ficha avaliativa: “não 

achei relevante por trazer poucas informações e nenhuma prática com a realidade da 

Educação Física Escolar.”67 Como contraponto, vários outros docentes anunciaram 

os horizontes de possibilidades vislumbradas com o trabalho com matérias impressas 

em suas aulas, como ficou registrado na avaliação de outro docente: “muito boa a 

reflexão, que abriu uma nova visão, um novo caminho para formar alunos mais críticos 

e conscientes da realidade.”68  

Dessa forma, buscando compreender as relações estabelecidas pelos 

docentes ao longo dos encontros, identificamos que essa resistência está sustentada 

em uma concepção de EFE, que, por sua vez, desmobiliza os docentes para os 

investimentos em possibilidades que fujam de um modelo de atuação profissional. 

Essa concepção de EFE que estamos retratando, consiste em centralizar a atuação 

profissional em modelo de conteúdos da EFE, desconsiderando outras possibilidades 

que dialogam com as práticas corporais, bem como na renúncia dos alunos e alunas 

como sujeitos culturais (VIGOTSKI, 2007). Porém, muitos docentes anunciaram 

                                            

67 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 28 de novembro de 2016. 
68 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 28 de novembro de 2016. 



P á g i n a       141 

 

relações possíveis com a cultura digital, sendo que uma das características dessa 

mobilização consistiu na intenção de proporcionar experiências que contribuam para 

formação de seus alunos e alunas, ou seja, o reconhecimento dos saberes dos 

diferentes atores e atrizes nos processos de ensino-aprendizagem. 

Muitas dessas experiências foram apresentadas no I MEPEF. É esse evento 

que daremos destaque no subcapítulo seguinte, buscando apresentar algumas das 

possibilidades que foram visualizadas pelos docentes nos diálogos entre EFE e 

cultura digital. 

  

5.2. Encontros bônus: as mostras e o seminário 

O MEPEF surgiu enquanto mobilização da equipe dos docentes formadores, 

com objetivo de criar um espaço de troca de experiências entre os docentes de EF do 

munício do Natal-RN. Em todo caso, no planejamento inicial do Programa de 

Extensão, constatamos a projeção de uma mostra das experiências desenvolvidas 

pelos docentes nos diálogos com a cultura digital. Dessa forma, unimos os interesses 

comuns e foi elaborado o planejamento do I MEPEF, realizado no dia 5 de dezembro 

de 2016, no auditório do DEF/UFRN, durante o período matutino. 

Definido a realização do evento, foram convidadas duas professoras para 

palestrarem e mediarem as exposições dos relatos de experiências dos docentes, 

através de pôsteres, sendo a professora da UFRN Maria Aparecida Dias e a 

professora da UFC Tatiana Passos Zylberberg. 

O primeiro momento do evento, proporcionou a vivência com o esporte de 

orientação, tendo como mediadora a professora Dandara Queiroga de Oliveira Sousa. 

A experiência foi rica em proporcionar a exploração dos diferentes espaços da UFRN, 

bem como propiciar aos docentes mais uma possibilidade pedagógica no contexto da 

EFE. 

Após o esporte de orientação seguiu-se a palestra das professoras Maria 

Aparecida e Tatiana, que buscaram romper com a ideia de monólogos e promoveram 

um diálogo entre si. Tendo como temática a formação continuada e o cotidiano 

escolar, as professoras focalizaram nos debates sobre a experiência do corpo e suas 

significações. 

Em um movimento conectado as narrativas das professoras, é proposto que os 

docentes se digiram aos seus pôsteres (que estavam organizados nos espaços pelo 
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auditório), e cada um apresente uma pequena exposição de sua experiência (FIGURA 

28).  

 

Figura 28. Apresentação dos relatos dos docentes no I MEPEF 

 

Fonte: imagens registradas no dia 05 de dezembro de 2016. Edição realizada pelo autor. 

 

Na Figura 28 é possível visualizar os docentes apresentando e partilhando as 

suas experiências no evento. Foram 30 trabalhos apresentados, dos quais 6 

anunciaram o desenvolvimento de ações associadas a cultura digital, mobilizados 

pelos encontros conduzidos pelo LEFEM (QUADRO 5). Posteriormente a 

apresentação desses trabalhos, encaminhou-se para a finalização do MEPEF. Vale 

ressaltar que esse evento acabou se consolidando no ano seguinte (2017) e 

aumentando o número de participantes e publicações de relato de experiência. 

 

Quadro 5. Trabalhos apresentados no I MEPEF que acionaram a cultura digital 

Docente 
Título do Relato de 

Experiência 
Descrição da experiência 

Augusto Matias 

Bezerra de Oliveira 

Santos 

Momentos olímpicos: 

vivenciando e 

percebendo as práticas 

esportivas 

sob novas perspectivas 

Com o objetivo de possibilitar a vivência 

de esporte olímpicos, por uma 

abordagem pedagógica, acionando a 

fotografia como desencadeadora das 

reflexões sobre a experiência. 
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Fabio Alexandre 

Fernandes da Silva 

Novas Aprendizagens do 

Xadrez na Escola 

Municipal Professora 

Lourdes Godeiro 

Esse relato apresenta as diferentes 

experiências desenvolvida com o jogo de 

xadrez, dentre elas uma transposição do 

jogar xadrez no tabuleiro para uma 

experiência em quadra, com inspirações 

na gamificação. 

Francisco Andson 

Gondim Filgueira 
Jogando com a lógica 

Essa experiência focalizou os jogos e 

suas relações com a lógica matemática, 

anunciando o acionamento da lousa 

digital como possibilidade lúdica.  

Joadson Martins 

da Silva 

A utilização do X-box 

como ferramenta lúdico 

pedagógica para o 

ensino-aprendizagem 

nas aulas de Educação 

Física 

Esse relato apresentou as experiências 

desenvolvidas pelo professor com os 

esportes, por meio de consoles com 

sensores de movimento. 

Maria de Lourdes 

Paz Bezerra 

A influência da mídia em 

sala de aula: sua 

contribuição no processo 

educacional 

O relato buscou refletir sobre as 

experiências desenvolvidas em suas 

aulas com a tematização da mídia por 

meio do jogo digital Pokémon Go! 

Vanessa Macêdo 

de Oliveira 

Olimpíadas e 

Paralimpíadas na Escola 

Municipal Djalma 

Maranhão 

Tendo como temática os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos, esse relato 

apresentou experiências 

interdisciplinares desenvolvida pela 

professora, que acionou a produção de 

narrativas digitais como uma das etapas 

de suas vivências. 

Fonte: anais do I MEPEF. 

 

É importante anunciar que outras experiências foram realizadas no ano de 2016 

com o acionamento da cultura digital, porém, esses docentes não apresentaram seus 

relatos na I MEPEF. Podemos citar outras quatro experiências que ao longo do ano 

de 2016 tivemos conhecimento: I) Em parceria com o LEFEM, foi desenvolvido em 

uma escola do bairro cidade nova, município do Natal-RN, experiências com a criação 

de narrativas digitais sobre os Jogos Olímpicos; II) a experiência promovida pela 

professora KAMD, acionou os processos de gamificação, a partir do jogo digital 
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Pokémon Go!, no diálogo com os jogos tradicionais; III) o professor JMMC utilizou as 

redes sociais como possibilidades de ampliação dos espaços e tempos das aulas de 

EF; e IV) o professor DLS promoveu uma experiência com o jornal impresso. 

Diante dessas relações estabelecidas por esses docentes com a cultura digital, 

propomos ampliar as possibilidades desses docentes narrarem sobre as suas 

experiências. É nesse caminho que promovemos o SEEFEM no ano de 2017. 

Convidamos os docentes que no ano de 2016 realizaram alguma experiência com a 

cultura digital para que pudessem expor, em um formato de seminário, aos seus 

colegas de atuação e para a comunidade acadêmica. 

Das dez possibilidades, três docentes puderam se fazer presentes no evento 

(FIGURA 6), apresentando as suas experiências, tendo a oportunidade de aprofundar 

suas narrativas sobre os momentos vividos, possibilitando estabelecer outro espaço 

de partilha de saberes. Assim, no dia 21 de agosto de 2017, foi conduzido pelo LEFEM 

e pela equipe de docentes formadores do FOCO-EF, o SEEFEM. Tendo como 

expositores: o professor Augusto Matias Bezerra de Oliveira Santos, relatando o seu 

trabalho com esportes e fotografias; a professora Karluza Araujo Moreira Dantas, 

apresentando sua experiência com o diálogo entre jogos tradicionais com o jogo digital 

Pokémon Go!; e a professora Vanessa Macêdo de Oliveira, com a exposição de suas 

experiências de criação de narrativas digitas, em histórias em quadrinhos, 

tematizando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

É com as experiências relatadas por esses docentes, bem como as suas 

mobilizações para com a aproximação com a cultura digital, viabilizando o 

planejamento e a vivência de suas experiências, alinhadas as descrições e os debates 

sobre os encontros formativos de 2016, que a nossa pesquisa-ação mergulha nos 

debates sobre a mobilização para apropriação da cultura digital pelos docentes de EF.  

 

5.3. Fatores que (des)mobilizaram os docentes  

Diante dos processos descritos e dialogados com os docentes, identificamos 

que nos primeiros encontros através das narrativas dos docentes, o anúncio de 

diferentes dificuldades no acionamento da cultura digital, que corroboraram com as 

respostas identificadas por Fantin e Rivoltella (2012) em suas pesquisas. Porém, na 

medida que promovemos os vários espaços de diálogos, foi possível constatar que a 

perspectiva que focaliza a “falta de...”, conforme Fantin e Rivoltella (2012), não 

conseguia abarcar as complexas contradições observadas no decorrer dos encontros. 
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Nesse caminho, as contribuições de Ertmer (1999), com relação às barreiras 

de primeira e segunda ordem no acionamento das tecnologias na educação, bem 

como as ressignificações para o contexto da EF proposto por Burne (2017), 

introduzindo o debate sobre fatores extrínsecos e intrínsecos que influenciam os 

docentes na implementação das tecnologias digitais em suas aulas, deram 

sustentação para elaboramos, com base em nossas experiências vividas nos 

encontros com o FOCO-EF, uma nova interpretação que aciona os fatores extrínsecos 

e intrínsecos, dando evidência a relação estabelecida por cada docente com a cultura 

digital. 

 

5.3.1. Focalizando os fatores extrínsecos em relação aos docentes 

Durante as experiências com essa pesquisa-ação observamos diferentes 

momentos no qual os fatores extrínsecos aos docentes foram explicitados como 

elementos que distanciam as possibilidades do acionamento da cultura digital nas 

práticas pedagógicas da EFE. Sendo evidenciada principalmente em três fontes de 

informação captadas ao longo dos encontros com os docentes: em seus discursos 

proferidos no transcorrer dos encontros, nas produções realizadas, e nas fichas de 

avaliação proposta pela equipe de docentes formadores. 

Três tendências foram identificadas em nossa leitura sobre essas experiências 

em relação aos fatores extrínsecos que desmobilizaram os docentes: 1) a 

infraestrutura e os dispositivos disponíveis nas escolas; 2) o tempo pedagógico para 

o planejamento; e 3) o apoio da organização pedagógica da escola. 

As problemáticas de infraestrutura, que envolvem a disponibilidade de materiais 

e dispositivos tecnológicos para usos pedagógicos nas escolas públicas, das redes 

municipais e estaduais, não é novidade. Nos discursos dos docentes, nas produções 

e, principalmente, nas avaliações realizadas ao longo dos encontros é perceptível o 

protagonismo dado a essa problemática enquanto desmobilizadora para o 

acionamento da cultura digital no cotidiano das práticas pedagógicas. 

Nas produções que realizamos ao longo dos encontros, é possível visualizar 

diversos exemplos que tencionam essa problemática. No encontro realizado no dia 30 

de maio de 2016, no qual foram produzidas diversas narrativas digitais, no formato de 

histórias em quadrinhos, com a tematização dos Jogos Olímpicos, essa tendência se 

apresenta com um desmobilizador. Uma dessas produções, como podemos visualizar 
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na Figura 29 questiona a viabilidade para levar os tablets — utilizados na própria 

produção dessas narrativas — para as escolas. 

 

Figura 29. Produção de narrativas digitais: como levar o tablet para a escola? 

 

Fonte: produzida pelos docentes no dia 30 de maior de 2016. 

 

A Figura 29 apresenta um efeito de mobilização, ao demonstrar nos dois 

primeiros quadros, que os docentes gostaram da experiência e vislumbraram 

possibilidades pedagógicas. Porém, no quadro final é lançado a questão que 

manifesta um desejo de levar os tablets para escola, enquanto reconhece que um 

fator externo ao docente (não possuir tal dispositivo nas escolas) pode desmobilizar a 

efetivação dessa vontade.  

Em outros discursos e produções realizadas nos encontros, essas 

desmobilizações diante da tendência envolvendo a infraestrutura, foram observadas. 

É nas avaliações dos docentes, nos diferentes encontros, que ficou evidenciado os 

elementos extrínsecos aos docentes que desmobilizaram o acionamento da cultura 

digital em suas práticas pedagógicas. Em um total de 262 avaliações realizadas (nem 

todos os docentes que participavam dos encontros respondiam), 20 anunciaram essa 

tendência, principalmente, através dos discursos que apontam para o distanciamento 

das realidades das escolas do município do Natal-RN, em relação aos diálogos entre 

EFE e a cultura digital. 

 Como visualizamos no levantamento de consumo e acionamento midiático 

desses docentes, alguns dispositivos realmente não estão disponíveis para uso 

pedagógico nas escolas, como é o caso dos tablets, das filmadoras, e dos 

videogames, porém, aqueles que estão disponíveis, poucos são acionados em sua 
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atuação profissional (FIGURA 9). Portanto, podemos identificar que o levantamento 

realizado sobre o consumo e acionamento midiático por esses docentes no contexto 

escolar, apontam potencialidades para desmobilizar e/ou mobilizar situações 

referentes aos fatores extrínsecos, principalmente a tendência de infraestrutura, como 

é o caso das informações disponibilizadas na Figura 9. 

A segunda tendência dos fatores extrínsecos aos docentes, que corresponde 

ao tempo pedagógico para a organização e planejamento das propostas para o 

acionamento desse diálogo, aparece timidamente nos discursos dos docentes, tendo 

apenas um anúncio nas avaliações dos encontros, no qual um professor escreve em 

relação ao encontro do dia 25 de abril de 2016: “Tentar conciliar no nosso dia a dia”69, 

expressando um comentário que vela uma relação com o tempo pedagógico para as 

possibilidades de acionamento da cultura digital em sua atuação pedagógica.  

Em nossa análise, essa tendência encobre uma problemática da educação 

pública que consiste nas condições de trabalho dos docentes em seus ambientes de 

atuação profissional, com baixos salários (que promovem a necessidade do docente 

possuir vários vínculos), distribuição de carga horária que desconsidera o 

planejamento e a avaliação como atuação pedagógica e as constantes investidas para 

a revogação de direitos conquistados, na esfera federal, estadual e municipal.  

Essa nossa defesa se baliza em Nóvoa (2009) ao apontar a importância do 

espaço e tempo escolar como um ambiente de formação. Pois, uma das principais 

fontes de saberes para a atuação profissional dos docentes, conforme Tardif (2002), 

consiste nos saberes da própria experiência cotidiana da docência. No entanto, se 

esses espaços e tempos pedagógicos são inflados, estressantes, burocráticos, etc., 

inviabilizam os momentos de reflexão sobre a própria atuação. Intensificando, em 

nosso caso, a desmobilização para com a apropriação da cultura digital pelos 

docentes de EF. 

Por fim, o apoio e a organização pedagógica da escola surge enquanto outra 

tendência dos fatores extrínsecos aos docentes que desmobilizam o acionamento da 

cultura digital nas práticas desses docentes em seus cotidianos. Em uma das 

avaliações é escrito em referência a tematização e as possibilidades da mídia na 

                                            

69 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 25 de abril de 2016. 
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escola: “Bem interessante, porém fora da nossa realidade (...) a diretora não deixa os 

alunos usarem nem celular.”70 

Desse modo, ao longo desses encontros, ficou evidente que os elementos 

ligados à infraestrutura, como o acesso à internet e a disponibilidade de dispositivos 

digitais, foram aqueles que os docentes se balizaram para justificar as suas 

desmobilizações para acionamento da cultura digital em suas práticas pedagógicas. 

No entanto, é necessário pontuarmos algumas reflexões sobre os fatores extrínsecos, 

e para tanto, retomamos algumas considerações realizadas por Fantin e Rivoltella 

(2012), em suas comparações sobre o contexto das cidades de Florianópolis e Milão. 

 

Observa-se que a dificuldade com a falta de infraestrutura e condições 
de acesso em Florianópolis é o dobro da mencionada em Milão, o que 
pode sinalizar que em países onde a infraestrutura das escolas 
oferece boa oferta e diversidade de equipamentos e a conexão à 
internet é muito difundida, o debate pode estar mais voltado para os 
usos pedagógicos e os resultados da utilização das tecnologias 
(FANTIN e RIVOLTELLA, 2012, p. 117-118). 

 

Dessa forma, Fantin e Rivoltella (2012) levantam hipóteses que corroboram 

com Burne (2017) e Li et al. (2015). Se a falta de infraestrutura em Florianópolis é 

mais que o dobro de Milão, e as outras dificuldades permanecem equilibradas, como 

é o caso da falta de conhecimento específico, de formação inicial e continuada a 

respeito dos meios, bem como a falta de tempo para aprender a usar, podemos ter 

como hipótese que a resposta para a superação dessa problemática não está contida 

nos fatores extrínsecos aos docentes, dessa forma, possuir uma boa infraestrutura e 

ter apoio dos gestores pedagógicos não implicariam uma mobilização para o 

acionamento da cultura digital na EFE, nem nos parece ser condição para o 

acionamento, diante das experiências realizadas pelos docentes, principalmente a 

partir dos relatos no SEEFEM. 

No entanto, em relação à tendência referente ao tempo pedagógico para o 

planejamento, acreditamos que seja condicionante, porém, não se caracteriza como 

determinante para a mobilização. É nesse caminho que os fatores intrínsecos são 

colocados em evidência. 

 

                                            

70 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 30 maio de 2016. 
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5.3.2. As tendências dos fatores intrínsecos em relação aos docentes 

Os fatores intrínsecos, também foram identificados ao longo das nossas 

experiências com os docentes no FOCO-EF, através das produções, das avaliações 

e, principalmente, nos discursos proferidos pelos docentes nos diferentes contextos 

proporcionados pelos encontros. 

Como visualizado nos fatores extrínsecos, também foram identificadas três 

tendências mediante a nossa leitura das informações levantadas, o primeiro se 

relaciona com os aspectos ligados ao domínio das linguagens tecnológicas e 

midiáticas, o que corresponde não somente o domínio do uso dos dispositivos, como 

o consumo e a produção na linguagem digital, ou seja, a sua aproximação com a 

cultura digital; a segunda tendência é referente às perspectivas e concepção de 

ensino, e o terceiro envolvendo a crença em relação a cultura digital enquanto 

possibilidades em sua atuação pedagógica. 

Primeiramente, é interessante retomarmos informações apresentadas sobre o 

consumo e acionamento midiático, em específico ao tipo de consumo midiático 

realizado por esses docentes e os dispositivos que possuem familiaridade (FIGURA 7 

e 8; QUADRO 2 e 3). Assim, temos um grupo de docentes com pouco familiaridade 

com videogames e as lousas digitais, que no caso dos videogames a porcentagem de 

não consumo, expressado no Quadro 3, chega a 40,32% dos docentes. No mesmo 

caminho, as filmadoras e os tablets, são de familiaridade mediana, que no caso dos 

tablets, 43,55% não possui familiaridade com o dispositivo. Essa não familiaridade 

ficou expressada na questão que já anunciamos anteriormente, realizada por um dos 

docentes em seus discursos, em relação ao seu contato com esse dispositivo: “Como 

é que liga?” 

A evidenciação desse discurso, abre um horizonte para a percepção de outros 

discursos proferidos em relação a (des)mobilização no domínio dos dispositivos. Uma 

observação realizada a esse respeito, é o trato técnico na produção das fotografias e 

vídeos realizados por esses docentes no decorrer dos encontros, no qual quanto 

menor a familiaridade dos docentes com os dispositivos, menor era a criatividade 

técnica na captura e edição das imagens. Mediante as produções, observamos as 

dificuldades no trato com esses dispositivos e suas possibilidades, no entanto, muitos 

docentes não se limitaram, e buscaram arriscar e apropriar-se da cultura digital diante 

das dificuldades, como podemos visualizar na segunda cena da Figura 30. 
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Figura 30. Evidenciando a dificuldade com o dispositivo tablet 

 

Fonte: produzida pelos docentes no dia 30 de maior de 2016. 

 

Em alguns momentos de dificuldades em relação ao domínio da linguagem 

digital, se apresenta enfeitada de olhares positivos, o que demonstra as possibilidades 

de encontrar nas dificuldades potências de mobilização para o aprendizado da 

linguagem, bem como o seu acionamento nas escolas, como podemos visualizar 

nessa avaliação, no qual um dos docentes diz: “Espero aproveitar bastante ao longo 

do curso, pois sinto muita dificuldade e dúvida em utilizar algumas mídias na escola 

em que trabalho.”71 Dessa forma, existe o reconhecimento do não domínio das 

linguagens digitais, porém, esse fator não implica nem a mobilização, nem a 

desmobilização. Um exemplo é colocado em outra avaliação, escrito no espaço 

destinado para o deslike, no qual o docente afirmando que possui “algumas dúvidas 

e dificuldades no manuseio”72, nesse caso em relação, aos tablets. 

Ressaltamos, que devido ao perfil de consumo e acionamento midiático, é 

possível considerarmos esses docentes como imigrantes digitais (PRENSKY, 2001; 

PRENSKY, 2012; SOUZA JUNIOR, 2015). Compreendemos que para essas gerações 

a apropriação da cultura digital não se apresenta como possiblidade simples, porém, 

identificamos o reconhecimento de sua necessidade. 

A segunda perspectiva em relação aos fatores intrínsecos que (des)mobiliza o 

acionamento da cultura digital, consiste na compreensão e concepções sobre o 

ensino, que se tratando do componente curricular EF, envolvem os debates sobre o 

                                            

71 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 25 de abril de 2016. 
72 Texto retirado de uma das fichas de avaliação do encontro do dia 25 de abril de 2016. 
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papel da EFE e sobre a representação de um modelo de identidade profissional, 

caracterizadas pela relação entre discente-docente e pela estruturação dos saberes 

da EF.  

Os discursos sobre essas perspectivas se sustentam no paradigma do 

movimento enquanto deslocamento, criticando qualquer possibilidade de experiência 

corporal de contemplação, ou de qualquer outra forma que se diferencie do modelo 

paradigmático da EFE como espaço de sudorese. A centralidade desses discursos, 

se balizam na necessidade do deslocamento enquanto possibilidade de superação do 

sedentarismo ou no bom desempenho nas práticas esportivas. Porém, os discursos 

que apontaram para esse caminho, sustentaram as suas narrativas, estabelecendo 

uma contradição, em argumentos que pautam a cultura como fundamento 

imprescindível para se pensar o movimento humano. 

Em meio a essas contradições as problemáticas são levantadas, apresentando 

discursos que deslegitimam possibilidades de experiências que dialoguem com as 

linguagens digitais, buscando aproximações com a cultura dos alunos e alunas, 

pertencentes ao universo digital. Na Figura 31 podemos visualizar um exemplo da 

crítica a outra possibilidade de experiência com uma das modalidades de um dos 

conteúdos da EFE. 

 

Figura 31. Mova-se... 

 

Fonte: produzida pelos docentes. 30.05.2016. 
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Percebemos na Figura 31 que o título da narrativa digital consiste no verbo 

mover no imperativo, aliado a essa constatação, identificamos que a narrativa trabalha 

com um tom satírico sobre o uso do celular, propondo uma crítica ao sedentarismo, 

desvelando uma possível resistência em relação às possibilidades da cultura digital 

no diálogo com as práticas pedagógicas desses docentes. 

Ao mesmo tempo, nos parece expressar uma centralidade do ensino da EF, 

que compreende o movimento enquanto deslocamento. Nas investigações de Burne 

(2017), foi identificado que docentes de EF que incorporam as tecnologias digitais em 

suas práticas pedagógicas possuem uma abordagem na qual os alunos e as alunas 

são centrais em suas concepções de ensino, ao contrário, quando a centralidade não 

é o discente, existe uma maior resistência. 

Aliadas a essas concepções de ensino, está a crença na tecnologia digital 

enquanto possibilidade pedagógica na EFE. Faz sentido pensar nessa tendência a 

partir das relações com os saberes, defendida por Charlot (2000), da qual o 

encantamento possui um papel importante para a mobilização do sujeito para as 

relações com os saberes, bem como a satisfação de um desejo, que produz prazer e 

faz sentindo (CHARLOT, 2005).  

Nas situações, em que esses docentes não acreditam na contribuição desse 

diálogo, que não faz sentido, não haverá mobilização para a relação dos saberes, pelo 

contrário, haverá desmobilização. Um exemplo singular aconteceu no encontro 

realizado no dia 15 de agosto de 2016, em virtude da problematização do jogo digital, 

para smartphone, Pokémon Go!, a partir do conceito de gamificação, um professor se 

apresentou muito reativo ao tema. Ao longo do encontro algumas pistas foram 

observadas, para compreender que essa negação advinha de crenças religiosas, o 

que criou um fator de resistência, desmobilizando qualquer possibilidade de relação 

com a proposta. 

No mesmo encontro, a professora KAMD claramente manifestou-se 

descontente com o encontro ao debater sobre esse jogo digital. Em sua fala no 

SEEFEM ela contextualiza tal cena, afirmando que não aguentava mais ouvir sobre 

esse jogo digital, e quando chegou no encontro de formação “falaram justamente do 
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joguinho Pokémon [...]”73, chegando a dizer: “eu tenho ódio desse jogo”74. Ao longo 

do encontro essa resistência fundamentada em fatores intrínsecos foi sendo colocada 

em debates internos por essa professora, como pode ser observado em sua frase ao 

dizer que se sentiu desafiada a ressignificar o jogo digital do Pokémon Go!: “Eu saí 

com essa inquietação”75. Essa professora acaba desenvolvendo posteriormente uma 

experiência exitosa a partir da tematização do Pokémon Go! no diálogo com os jogos 

tradicionais. 

A diferença que observamos, para essa modificação na relação com o 

Pokémon Go!, está presente na reflexão realizada por essa professora, a partir da 

inquietação mobilizada pelo encontro formativo, colocando as alunas e os alunos 

como centro de sua atuação profissional (segunda tendência dos fatores intrínsecos). 

Dessa forma, as tendências de concepção de ensino e as crenças na cultura digital 

como possibilidade na EFE, são fatores intrínsecos relacionáveis enquanto 

(des)mobilizadores dos docentes para a apropriação de saberes. 

Assim, podemos visualizar que diferentes fatores, extrínsecos e intrínsecos em 

relação aos docentes, tencionaram a problemática dessa pesquisa-ação, que no 

desenvolver de nossas ações foram se desvelando. Ressaltamos a relevância dos 

elementos subjetivos dos fatores intrínsecos enquanto potências de (des)mobilização 

no acionamento cultura digital pelos docentes de EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

73 Fala da professora KAMD na palestra proferida no SEEFEM, realizada no dia 21 de agosto de 2017. 
74 Fala da professora KAMD na palestra proferida no SEEFEM, realizada no dia 21 de agosto de 2017. 
75 Fala da professora KAMD na palestra proferida no SEEFEM, realizada no dia 21 de agosto de 2017. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A formação humana compreende o enredamento histórico de cada pessoa no 

encontro com o mundo, com outros e consigo, elaborando experiências que envolvem 

saberes. Ao falarmos da formação de docentes, tratamos dos saberes que se 

relacionam com o cotidiano profissional dos educadores e das educadoras. Saberes 

acionados a partir de diferentes fontes, contextualizadas a partir da trajetória vivida de 

cada profissional. 

 Atualmente, essas trajetórias são intercambiadas pelos processos de 

midiatização, em meio a uma sociedade hipermoderna. Dessa forma, demonstra-se a 

importância dos debates sobre a cultura digital nos espaços e tempos da formação 

docente, em especial na formação continuada de profissionais em serviço, pois, tais 

debates são recentes nas elaborações curriculares para formação de professores e 

professoras. 

No cenário da EF, as trajetórias de diálogos entre a formação docente com as 

TICs, a mídia ou mesmo a cultura digital, tem se apresentado recentemente na 

produção do conhecimento da área. Destacamos as contribuições do LaboMídia, na 

qual emergiram os primeiros trabalhos que buscaram esses diálogos, caracterizados, 

principalmente, por pesquisas na formação inicial com objetivos diagnósticos. No 

entanto, reconhecemos que ao se tratar da formação continuada de docentes em 

serviço, esses diálogos são ainda mais raros. Portanto, o desenvolvimento dessa 

investigação possui contribuições relevante para área por tratar da formação 

continuada de docentes de EF em serviço, estabelecendo diálogos com a cultura 

digital, por meio de uma proposta desenvolvida pelo LEFEM, que busca superar a 

centralização dos dispositivos tecnológicos na formação de docentes. 

Desse modo, essa investigação assumiu uma proposta desenvolvida pelo 

LEFEM, viabilizando possibilidades de experiências com conceitos que 

problematizam a cultura digital no contexto da própria formação continuada e seus 

diálogos com o campo dos saberes específicos da área de EF. Esses conceitos 

emergiram dos encontros formativos no FOCO-EF: comunicação, mediação, narrativa 

e gamificação. Esse processo foi desenvolvido com 96 docentes de EF vinculados a 

SME do município do Natal-RN. Essas possiblidades realizadas no FOCO-EF 
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apontaram horizontes de investigação, ampliando os debates sobre formação docente 

no campo da EF e qualificando a formação pessoal e profissional dos envolvidos. 

Identificamos que os docentes de EF da SME do município do Natal-RN se 

relacionam com a cultura digital de diferentes formas. As redes sociais, como o 

Whatsapp, o Facebook e o Youtube, são constantemente acionadas no cotidiano 

desses docentes, sendo um dos principais espaços de acesso a informações no 

ciberespaço. Em relação aos dispositivos tecnológicos que possuem familiaridade, a 

televisão é a principal protagonista, enquanto os videogames representam os 

menores índices de contato desses docentes. 

Essa constatação refletiu nos dispositivos acionados por esses docentes em 

suas práticas pedagógicas, tendo a televisão, o aparelho de som e de DVD como 

recursos de relevância em sua atuação profissional. Inversamente, o tablet e o 

videogame são dispositivos que não estão disponíveis nos espaços escolares, 

consequentemente, pouco utilizados. 

Ao promover os encontros formativos (4 encontros com os conceitos em ação 

e 3 com docentes convidados, bem como o I MEPEF e o SEEFEM), foi possível 

adentrarmos em detalhes nessas diferentes aproximações entre esses docentes com 

a cultura digital. Cada encontro foi imprescindível para elaborarmos um espaço e 

tempo de formação colaborativa, na qual todos puderam participar com atores e 

atrizes do processo, alicerçados pelo respeito as diferentes relações com a EF, com 

a sociedade e com a cultura digital. 

Dessa forma, guiados pelo nosso plano de ação, ao longo dos encontros foi 

possível vivenciar experiências que possibilitaram a problematização da cultura digital 

na formação desses docentes e discutir com essas problematizações podem 

estabelecer relações com a atuação profissional. Para tanto, foi indispensável 

identificar a aproximação desses docentes com a cultura digital, compreendendo as 

relações que cada docente estabeleceu com a sua própria formação e atuação. Para, 

enfim, entender como os docentes se apropriaram da cultura digital durante o FOCO-

EF. 

Ao retomarmos a nossa problemática de pesquisa, é possível apontar que os 

professores e as professoras de EF da SME do município do Natal-RN, se apropriaram 

da cultura digital através das relações de saberes, viabilizadas pelas experiências 

vividas durante os encontros do FOCO-EF, mediante a proposta dos conceitos em 

ação, que possibilitaram ações e reflexões desenvolvidas colaborativamente entre os 



P á g i n a       156 

 

atores e atrizes envolvidas nos processos. Dessa forma, podemos considerar que 

essa interlocução contribuiu na formação dos docentes, tencionando a problemática, 

alcançando os nossos objetivos de ação, ao vivenciar experiências, discutir e 

problematizar as possibilidades da cultura digital na formação e atuação profissional. 

Em relação aos objetivos de conhecimento foi possível identificar os consumos e 

acionamentos da cultura digital no cotidiano pessoal e profissional desses docentes, 

compreender as relações da cultura digital na formação, bem como no entendimento 

dos processos de apropriação da cultura digital no decorrer dos encontros formativos. 

Através da análise desse processo de apropriação, por meio das relações de 

saberes, foi possível identificar alguns fatores extrínsecos e intrínsecos que 

(des)mobilizaram esses docentes na apropriação da cultura digital, com destaque 

para duas tendências intrínsecas e outra extrínseca:  

a) as concepções que cada docente em relação ao ensino é um fator intrínseco 

estratégico com relação a (des)mobilização para a apropriação da cultura digital. 

Quando o docente coloca os alunos e as alunas como elemento central de sua 

atuação profissional essa tendência condiciona potências de mobilização nos 

docentes para se apropriar da cultura digital, enquanto um campo de saberes que as 

novas gerações (muitos de seus alunos e alunas) estão inseridas. No entanto, essa 

tendência ao se fundamentar em um ideal de docência, de área, de escola, promove 

um movimento de desmobilização não só da cultura digital, mas de qualquer outra 

possibilidade que não esteja listada nas experiências reproduzidas pelo docente. 

b) as crenças em relação a cultura digital e seu diálogo com a educação, ou 

mesmo com a EF, é outro fator intrínseco importante na (des)mobilização dos 

docentes para a apropriação da cultura digital. Essa tendência está intimamente ligada 

a tendência sobre concepção de ensino, não estamos afirmando que exista uma 

implicação lógica entre essas duas tendências, mas identificamos que tais tendências 

são associadas. Quando um docente possui alguma crença negativa sobre a cultura 

digital na educação, dificilmente poderá se sentir mobilizado para acioná-la em sua 

atuação profissional, pelo contrário, observamos que além da desmobilização para 

apropriação da cultura digital, esse docente promove narrativas que buscam 

desmobilizar seus colegas. Destacamos que essas crenças podem ser ressignificadas 

a partir das experiências que cada docente vivencia ao longo de sua formação, é 

nesse contexto que o papel da formação continuada ganha relevância, enquanto um 



P á g i n a       157 

 

espaço e tempo de possibilidades de ressignificação dos saberes, como aconteceu 

em nossa interlocução. 

c) o tempo pedagógico para o planejamento, que consiste em uma das 

tendências dos fatores extrínsecos. Reconhecemos que nossa interlocução com a 

formação continuada aconteceu em um espaço privilegiado em relação ao contexto 

nacional, o FOCO-EF é conduzido por docentes compromissados com a formação 

docente, proporcionando ambientes que possibilitam discutir as problemáticas da 

EFE, tendo o ambiente escolar como horizonte, buscando inovações para qualificar a 

formação e a atuação dos docentes da SME do município do Natal-RN. No entanto, 

as condições de trabalho desses docentes podem desmobilizar os docentes na 

apropriação da cultura digital, pois, à docência se situa em um espaço e tempo de 

constante luta por salários dignos, garantias de direitos e reconhecimento profissional, 

situações que implicam no aumento da distribuição da carga horária em sala de aula, 

e diminuição do tempo pedagógico para o planejamento e avaliação. Essas e outras 

situações podem ser visualizadas nas reivindicações grevistas promovidas pelos 

docentes que anunciamos logo no início do quarto capítulo dessa dissertação. 

Logo, compreendemos que os fatores destacados são problematizados na 

medida em que as propostas de formação proporcionem experiências vivencias, 

possibilitando espaços e tempos de reflexão. Em relação aos debates sobre a cultura 

digital, focalizar nos dispositivos digitais nos parece um equívoco, tendo em vista as 

possibilidades que a nossa proposta de conceitos em ação, enquanto estratégia de 

mediação dos encontros, proporcionou. 

É importante ressaltar que cada relação, estabelecida pelos docentes, 

produziram mediações distintas, que consideraram cada singularidade histórica. Dois 

destaques podem ajudar na percepção dessa subjetividade nas relações desses 

docentes com a cultura digital: cada docente que acionou em sua atuação profissional 

a cultura digital durante o ano de 2016, a realizou de modos e apropriações distintas 

das ações e reflexões realizadas nos encontros de formação, bem como entre si; um 

segundo destaque consiste ao tempo necessário de cada docente de se apropriar da 

cultura digital, bem como acioná-la em sua atuação profissional. Esse último destaque 

ganha relevância ao identificarmos que no ano de 2017 outros docentes acionaram a 

cultura digital em seus cotidianos de atuação, mobilizando-se para ações e reflexões 

significativas para o seu espaço e tempo pedagógico. 
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A parceria entre o LEFEM e a equipe de formação do FOCO-EF apresentou 

uma experiência que estabeleceu diálogos entre a universidade e as escolas, por meio 

de espaços e tempos de comunicação, ou seja, de formação. Pois, no decorrer dos 

encontros do FOCO-EF, foi possível construir uma relação acolhedora e colaborativa 

entre atores e atrizes do processo formativo, como ficou registrado em uma fala de 

um dos docentes formadores no SEEFEM:  

 

Foi muito bacana essa parceria que tivemos com o LEFEM, porque 
eles pensam a formação como a gente pensa, não no sentido de 
instrumentalizar, mas de fazer o professor refletir sobre a sua prática.76 

 

Dessa forma, várias outras problemáticas se mantem em aberto: como superar 

o debate sobre “teoria” e “prática” sem criar possíveis níveis de saberes? Como 

enfrentar as desmobilizações para com a cultura digital que se fundamentam em 

dogmas religiosos? Quais caminhos podemos seguir para dialogar com alguns 

docentes sobre as concepções de EF centralizadas no movimento enquanto 

deslocamento? Como repensar a identidade profissional, sem elaborar molduras que 

inviabilizam a atuação pedagógica em diálogo com as transformações culturais? 

Dentre outras.  

Portanto, acreditamos que essa investigação não se esgota em si, pois, abre 

caminho para repensar os processos de formação continuada de docentes em 

serviço, propõe uma perspectiva de diálogo com a cultura digital na formação docente, 

que retira o foco dos dispositivos tecnológicos e identifica elementos que mobilizaram 

ou desmobilizam os docentes nos processos formativos. Dessa forma, essa 

dissertação digita mais alguns códigos de atualização nesse software livre, em versão 

“beta”, que é o diálogo entre o LEFEM e o FOCO-EF. 

 

 

 

 

 

                                            

76 Fala de uma professora que integra a equipe de docentes formadores no SEEFEM, realizado no dia 
21 de agosto de 2017. 
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APÊNDICES 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (modelo) 
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2. Termo de Autorização de Uso de Imagens, Voz e Nome (modelo) 
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3. Roteiro do questionário de investigação do consumo midiático e seu acionamento 

na prática pedagógica. 

Questionário de investigação. Formação Continuada de professores 
de Educação Física. Rede Municipal de Ensino de Natal-RN. 
Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia – 
LEFEM/UFRN. 
 
1. DADOS GERAIS (PESSOAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA) 
 
1.1. Nome Completo. 
 
1.2. E-mail de contato. 
 
1.3. Data de Nascimento. 
Exemplo: 15 de dezembro de 2012. 

 
1.4. Instituição na qual realizou sua graduação em Educação Física? 
Nome da Instituição. 

 
1.4.1. Qual o ano de conclusão do Curso de Graduação em Educação 
Física? 
Somente Número. 

 
1.4.2. Durante sua formação inicial houve alguma aproximação com as 
seguintes temáticas: 
Marque todas que se aplicam. 
 

□ Cultura midiática 

□ Jogos Olímpicos 

□ Mega Eventos Esportivos 

□ Mídia-Educação 

□ Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs 

□ Nenhuma das temáticas 

 
1.5. Maior titulação acadêmica. 
Marque apenas uma oval. 
 

○ Graduação 

○ Especialização (lato sensu) – Em Andamento 

○ Especialização (lato sensu) – Concluído 

○ Mestrado – Em Andamento 

○ Mestrado – Concluído  

○ Doutorado – Em Andamento 

○ Doutorado – Concluído 
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2. CONSUMO MIDIÁTICO 
 
2.1. Você acessa internet com que regularidade: 
Legenda: 1.Nunca 2.Raramente 3.Frequente 4.Sempre 
Marcar apenas uma oval. 

 
 1 2 3 4  

Nunca ○ ○ ○ ○ Sempre 

 
2.1.1. Quais os dispositivos de acesso à internet: 
Marque todas que se aplicam. 

□ Computador/desktop 

□ Notebook 

□ Smartphone 

□ Tablet 

□ Televisão 

□ Videogame 

□ Nenhum 

 
2.1.2. Qual a frequência de utilização e acesso no cotidiano aos sites 
abaixo? 
Considere uma escala crescente: 1.Nunca 2.Raramente 3.Frequente 4.Sempre 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 Nunca Raramente Frequente Sempre 

Você utiliza email? ○ ○ ○ ○ 

Você utiliza o Facebook? ○ ○ ○ ○ 

Você utiliza o Instagram? ○ ○ ○ ○ 

Você utiliza o Twitter? ○ ○ ○ ○ 

Você utiliza o Whatsapp? ○ ○ ○ ○ 

Você utiliza o Youtube? ○ ○ ○ ○ 

Você acessa Blogs? ○ ○ ○ ○ 

Você acessa sites de 
informações (jornais, revistas, 
fóruns...)? 

○ ○ ○ ○ 

Você acessa revistas científicas? ○ ○ ○ ○ 

 
2.2. Outras fontes de acesso midiático. 
Considere uma escala crescente: 1.Nunca 2.Raramente 3.Frequente 4.Sempre 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 Nunca Raramente Frequente Sempre 

Você lê Jornais e/ou Revistas 
impressos? ○ ○ ○ ○ 

Você lê livros? ○ ○ ○ ○ 
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Você assiste Televisão? ○ ○ ○ ○ 

Você ouve Rádio? ○ ○ ○ ○ 

Você vai ao Cinema? ○ ○ ○ ○ 

Você vai a apresentações 
Teatrais e/ou Culturais? ○ ○ ○ ○ 

Você joga videogame/jogos 
digitais? ○ ○ ○ ○ 

 
3. INFORMAÇÕES SOBRE ATUAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR 
 
3.1. Quantos anos atuando na Educação Física escolar? 
Marcar apenas uma oval. 

 

○ 01 ANO ○ 09 ANOS ○ 17 ANOS ○ 25 ANOS 

○ 02 ANOS ○ 10 ANOS ○ 18 ANOS ○ 26 ANOS 

○ 03 ANOS ○ 11 ANOS ○ 19 ANOS ○ 27 ANOS 

○ 04 ANOS ○ 12 ANOS ○ 20 ANOS ○ 28 ANOS 

○ 05 ANOS ○ 13 ANOS ○ 21 ANOS ○ 29 ANOS 

○ 06 ANOS ○ 14 ANOS ○ 22 ANOS ○ 30 ANOS 

○ 07 ANOS ○ 15 ANOS ○ 23 ANOS ○ + de 30 ANOS 

○ 08 ANOS ○ 16 ANOS ○ 24 ANOS  

 
3.2. Quantos anos atua na rede municipal de educação de Natal-RN? 
Marcar apenas uma oval. 

 

○ 01 ANO ○ 09 ANOS ○ 17 ANOS ○ 25 ANOS 

○ 02 ANOS ○ 10 ANOS ○ 18 ANOS ○ 26 ANOS 

○ 03 ANOS ○ 11 ANOS ○ 19 ANOS ○ 27 ANOS 

○ 04 ANOS ○ 12 ANOS ○ 20 ANOS ○ 28 ANOS 

○ 05 ANOS ○ 13 ANOS ○ 21 ANOS ○ 29 ANOS 

○ 06 ANOS ○ 14 ANOS ○ 22 ANOS ○ 30 ANOS 

○ 07 ANOS ○ 15 ANOS ○ 23 ANOS ○ + de 30 ANOS 

○ 08 ANOS ○ 16 ANOS ○ 24 ANOS  

 
3.3. Em qual escola da rede municipal de educação de Natal-RN atua como 
professor/a de Educação Física? 
Como critério de ordem das escolas, considerar a maior carga horária de atuação. (Escola 01). 

 
3.3’. Em qual escola da rede municipal de educação de Natal-RN atua como 
professor/a de Educação Física? 
Nome da Escola; Deixar sem resposta caso não atuar em outra escola da Rede Municipal. (Escola 02). 

 
3.3’’. Em qual escola da rede municipal de educação de Natal-RN atua como 
professor/a de Educação Física? 
Nome da Escola; Deixar sem resposta caso não atuar em outra escola da Rede Municipal. (Escola 03). 
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3.3’’’. Em qual escola da rede municipal de educação de Natal-RN atua como 
professor/a de Educação Física? 
Nome da Escola; Deixar sem resposta caso não atuar em outra escola da Rede Municipal. (Escola 04). 

 
 
3.3.1. Em qual região a referida escola se localiza em Natal-RN? 
Selecionar a coluna “Não se aplica” nas situações onde a Escola 2 ou 3 não foi registrada 
nas questões anteriores. 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 Não se 

aplica 
Zona 
Norte 

Zona Sul Zona 
Leste 

Zona 
Oeste 

Escola 01 ○ ○ ○ ○ ○ 

Escola 02 ○ ○ ○ ○ ○ 

Escola 03 ○ ○ ○ ○ ○ 

Escola 04 ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
3.3.2. Qual nível e modalidade de ensino em que atua na rede municipal de educação 
de Natal-RN? 
Considere todas as escolas em que atua na rede municipal de educação. 
Masque todas que se aplicam. 

 

□ Ensino Regular: Educação Infantil 

□ Ensino Regular: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

□ Ensino Regular: Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

□ Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

□ Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

□ Educação de Jovens e Adultos: Ensino Médio 

 
 
3.4. Dos equipamentos listados tem familiaridade em utilizar qual(is)? 
 

□ Aparelho de DVD 

□ Caixa de Som 

□ Câmera fotográfica 

□ Computador (sem internet) 

□ Computador (com internet) 

□ Datashow 

□ Filmadora 

□ Lousa digital/interativa 

□ Tablet 

□ Televisão 

□ Videogame 

□ Nenhum 

 
3.5. Seleciona os equipamentos com relação as características descritas nas colunas. 
Marcar apenas uma oval por linha. 
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Não 
possuí 

na 
escola 

Possuí 
na 

escola 

Possuí na escola e 
está disponível para 

ser utilizado em 
aula. 

Possuí na 
escola, está 

disponível e já 
utilizei em 

aula. 

Aparelho de 
DVD ○ ○ ○ ○ 

Caixa de Som ○ ○ ○ ○ 

Câmera 
fotográfica ○ ○ ○ ○ 

Computador 
(sem internet) ○ ○ ○ ○ 

Computador 
(com internet) ○ ○ ○ ○ 

Datashow ○ ○ ○ ○ 

Filmadora ○ ○ ○ ○ 

Lousa 
digital/interativa ○ ○ ○ ○ 

Tablet ○ ○ ○ ○ 

Televisão ○ ○ ○ ○ 

Videogame ○ ○ ○ ○ 

 
3.6. Atua em alguma outra instituição escolar fora da rede municipal de educação de 
Natal-RN como professor/a de Educação Física. 
Somente o nome da Instituição. 
 
3.7. Qual o teu regime de trabalho na rede municipal de ensino de Natal-RN? 
Marcar apenas uma oval. 

○ 20h 

○ 24h 

○ 40h 
○ 48h 
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4. Questões de orientação para o Seminário de Experiências em Educação Física 

Escolar e Mídia 

 

➢ Como surgiu a ideia dessa experiência?  

➢ A formação continuada de professores de EF do município contribui para o 

planejamento e realização dessa experiência? 

➢ Como foi o planejamento e desenvolvimento dessa experiência? (Descrever 

a experiência) 

➢ Quais as outras possibilidades para o diálogo entre a Educação Física e 

Mídia visualizadas após essa experiência e a formação continuada? 

➢ Existe outra experiência que desenvolveu na aproximação com a cultura 

midiática? 
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ANEXOS 

1. Pauta do I Encontro de Formação, dia 11 de abril de 2016. 

 

2. Modelo da ficha de avaliação realizada pelos docentes ao final de cada Encontro 

de Formação. 
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3. Pauta do II Encontro de Formação, dia 25 de abril de 2016, com a tematização do 

conceito de mediação. 

 

 

4. Pauta do IV Encontro de Formação, dia 30 de maio de 2016, com a tematização do 

conceito de narrativa. 
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5. Pauta do V Encontro de Formação, dia 13 de junho de 2016, com a tematização do 

conceito de comunicação. 

 

 

6. Pauta do IX Encontro de Formação, dia 15 de agosto de 2016, com a tematização 

do conceito de gamificação. 
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7. Pauta do X Encontro de Formação, dia 19 de setembro de 2016, com a tematização 

do conceito de gamificação em colaboração com o Professor Dr. Alan Queiroz Costa. 

 

 

8. Pauta do XII Encontro de Formação, dia 10 de outubro de 2016, com a tematização 

do audiovisual em colaboração com o Professor Dr. Diego de Sousa Mendes. 
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9. Pauta do XIV Encontro de Formação, dia 28 de novembro de 2016, com a 

tematização de mídias impressas em colaboração com o Professor Dr. Sérgio 

Doresky. 

 


