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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar as possíveis contribuições do uso do vídeo digital, como 

recurso pedagógico, no desenvolvimento de práticas de letramento midiático que atendam às 

demandas de Mídia-Educação da era digital. Para isso, primeiramente, aponta-se a 

necessidade da expansão da noção de letramento adotada nas escolas para além dos textos 

impressos, a fim de que passe a englobar também a leitura e a produção de textos 

multimidiáticos e multimodais, típicos da era digital (que incluem palavras, sons e imagens), 

tão presentes e influentes no cotidiano da sociedade atual. Adicionalmente, sugere-se a 

adoção do vídeo digital como recurso pedagógico auxiliar na elaboração destas práticas de 

letramento midiático, para que educadores possam trazer para a sala de aula a discussão sobre 

as mídias e suas mensagens, e, assim, capacitar seus alunos a ler e a escrever textos midiáticos 

de forma crítica, criativa e autônoma. Para este fim, optou-se por realizar a presente pesquisa 

em uma escola de Ensino Médio no Rio de Janeiro em que diversos professores fazem uso do 

vídeo digital. O objetivo geral do presente estudo foi investigar como este recurso pedagógico 

pode trazer contribuições significativas na elaboração das práticas de letramento midiático 

crítico esperadas para o século XXI. As seguintes questões de estudo serviram de base para se 

alcançar este objetivo: (a) quais são os objetivos dos professores ao explorarem o vídeo digital 

em suas aulas? (b) quais são as visões dos professores em relação ao seu papel como 

mediadores para uma leitura crítica das mensagens veiculadas nos vídeos exibidos? (c) como 

os professores desenvolvem suas práticas pedagógicas ao trabalharem o vídeo digital nas 

aulas? e (d) em que medida estas práticas se ancoram nas abordagens críticas de letramento 

midiático existentes? O referencial teórico foi elaborado com base em três eixos temáticos 

principais: Cibercultura, Mídias Audiovisuais e Educação; Letramento Midiático e Pedagogia 

Crítica das Mídias e Estudos sobre Recepção e Mediações. A coleta de dados foi feita por 

meio de questionários, entrevistas e observações de aula, analisados a partir do cruzamento de 

seus resultados. As considerações finais focaram, principalmente, a importância da inclusão, 

nas instituições de ensino, de práticas de letramento midiático que atendam às demandas 

sociais de leitura e escrita do século XXI, nas contribuições significativas do uso do vídeo 

digital para a promoção de práticas de leitura e produção crítica de textos midiáticos na 

educação e na necessidade de investimentos de recursos e esforços dos governos na 

capacitação de docentes na área de Educação para as Mídias, de modo que estes possam 

usufruir os benefícios das tecnologias e mídias digitais, em especial, o vídeo, com o propósito 

de formarem cidadãos devidamente letrados para enfrentarem os desafios da atual era 

multimidiática e digital. 

 

 

Palavras-chave: Vídeo digital. Mídias. Letramento. Mídia-Educação. 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The purpose of the present study lies on the possible contributions of the use of digital video 

as pedagogical resource in the development of media literacy practices to meet the demands 

of Media-Education of the digital era. For that purpose, we evoke the necessity of expanding 

the concept of literacy currently adopted in our schools to include not only printed texts, but 

also media texts (which include words, sounds and images), so that teachers may work with 

reading and production of multimedia and multimodal texts, which are so increasingly present 

and influent in our society. In addition, we suggest the adoption of digital video as an 

auxiliary pedagogical tool in the elaboration of such media literacy practices, so that teachers 

may bring to the classroom the discussion on media and its messages, and empower their 

students to “read” and “write” media texts in a critical, autonomous and creative way. For that 

purpose, we opted to carry out the present study in a high school located in the State of Rio de 

Janeiro in which several teachers use digital video. The general objective of the present 

investigation was checking how this pedagogic resource may significantly contribute to the 

elaboration of critical media literacy practices expected for the digital area. The following 

questions were used as a basis to meet our purposes: (a) which are the teachers’ objectives 

when they use the digital video in their classes? (b) which are the teachers’ views regarding 

their role as mediators for critical reading of the video messages? (c) how have the teachers 

developed their pedagogical practices to work with the digital video in their classes? and (d) 

to what extent are these practices based (or not) on current critical media literacy approaches? 

The bibliography adopted included three principal areas: Cyberculture, Audiovisual Media 

and Education; Media Literacy and Critical Media Pedagogy and Reception and Mediations 

Studies. Data gathering was carried out through questionnaires, interviews and class 

observation, of which results were subject to cross-analysis. Final considerations focused on 

the following topics: the importance of including in schools media literacy practices that meet 

the social demands for reading and writing of the XXI century; the significant contributions of 

the use of the digital video in fostering critical reading and production of media texts in 

schools, and the necessity of funding and public policies to enable teachers to work properly 

with media so that they may benefit from digital media and technology, specially, the digital 

video, with the purpose of empowering students with the proper literacy required to face the 

challenges of the current multimedia and digital era. 

 

 

Keywords: Digital video. Media. Literacy. Media Education. 

 



 

 

  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Página 

 

Gráfico 1: Idade dos participantes ........................................................................................ 69 

Gráfico 2: Número de professores por disciplina ................................................................. 70 

Gráfico 3: Formação dos professores ................................................................................... 71 

Gráfico 4: Faculdade/universidade de formação mais recente ............................................. 72 

Gráfico 5: Ano de conclusão do curso mais recente ............................................................ 73 

Gráfico 6: Tempo de experiência como professor................................................................ 74 

Gráfico 7: Tempo de experiência como professor do colégio .............................................. 75 

Gráfico 8: Regime de trabalho na instituição ....................................................................... 76 

Gráfico 9: Série(s) em que o professor atua ......................................................................... 77 

Gráfico 10: Professores que (não) utilizam o vídeo digital em suas aulas ........................... 78 

Gráfico 11: Professores que usam o vídeo digital com freqüência – por disciplina  ........... 79 

Gráfico 12: Professores que usam o vídeo digital eventualmente – por disciplina .............. 79 

Gráfico 13: Professores que usam o vídeo digital raramente - por disciplina  ..................... 80 

Gráfico 14: Professores que nunca usam o vídeo digital - por disciplina  ........................... 81 

Gráfico 15: Fontes de onde os professores obtêm os vídeos digitais  .................................. 82 

Gráfico 16: Objetivos pedagógicos – vídeos existentes ....................................................... 83 

Gráfico 17: Objetivos pedagógicos – vídeos produzidos ..................................................... 85 



 

 

  

LISTA DE FIGURAS 

 

Página 

 

Figura 1: Vídeo digital, filmadora digital e software de edição de vídeo ............................ 31 

Figura 2: Download de vídeo ............................................................................................... 32 

Figura 3: Sites de hospedagem de vídeos ............................................................................. 32 

Figura 4: Inserção de vídeo em apresentações de slides  ..................................................... 33 

Figura 5: AVA com incorporação de vídeo-aula ................................................................. 34 

 

 



 

 

  

LISTA DE QUADROS 

 

Página 

 

Quadro 1: Alfabetização tradicional x letramento  ............................................................... 42 

Quadro 2: Critérios para o letramento midiático crítico do CML ........................................ 54 

Quadro 3: Temas e subtemas ................................................................................................ 88 



 

 

  

LISTA DE SIGLAS 

 

Página 

 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação ............................................................... 13 

NCSA - National Center for Supercomputing Applications ................................................ 16 

CML - Center for Media Literacy ........................................................................................ 19 

MEC - Ministério da Educação ............................................................................................ 20 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem ......................................................................... 34 

SEED - Secretaria de Educação a Distância ......................................................................... 49 

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ........................................... 51 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais ........................................................................... 51 



 

 

  

SUMÁRIO 

Página 

 

CAPÍTULO 1 – O VÍDEO E O LETRAMENTO NA ESCOLA DA ERA DIGITAL .. 13 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA ................................................................. 13 

1.2  OBJETIVO E QUESTÕES DA PESQUISA.................................................................. 22 

1.3  METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................................................ 22 

1.4  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ........................................................................ 26 

 

CAPÍTULO 2 – RECEPÇÃO, MEDIAÇÃO ESCOLAR E LETRAMENTO 

MIDIÁTICO CRÍTICO ....................................................................................................... 27 

2.1  CIBERCULTURA, MÍDIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO ............................................. 27 

2.2  LETRAMENTO MIDIÁTICO E PEDAGOGIA CRÍTICA DAS MÍDIAS ................... 39 

2.3  RECEPÇÃO MIDIÁTICA E MEDIAÇÃO ESCOLAR ................................................. 57 

 

CAPÍTULO 3 – O CENÁRIO, OS ATORES E SEUS PAPÉIS NA LEITURA E 

PRODUÇÃO CRÍTICA DE MÍDIAS ................................................................................ 66 

3.1  DESCRIÇÃO DO LOCUS  ............................................................................................. 66 

3.2  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA .............................................. 68 

3.3  APRESENTAÇÃO DOS TEMAS E SUBTEMAS EMERGENTES DA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES DE AULA .......................................................... 87 

 

CAPÍTULO 4 – A ARTE DE APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER COM 

O VÍDEO ............................................................................................................................. 109 

4.1  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 109 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 118 

 

ANEXOS 

ANEXO A: Questionário aplicado aos professores do colégio ........................................... 126 

ANEXO B: Perguntas norteadoras para entrevista com os professores .............................. 128 

ANEXO C: Roteiro de observação de aula ......................................................................... 129 



13 

 

CAPÍTULO 1 

 

O VÍDEO E O LETRAMENTO NA ESCOLA DA ERA DIGITAL 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo; os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 

(FREIRE, 1987) 

 

Apesar dos avanços tecnológicos e do crescente aumento no acesso e na utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
1
 e das diversas mídias

2
, tais como 

computador, Internet, celular, TV, entre outras, na vida social, “que exigem a necessidade de 

os indivíduos dominarem um vasto conjunto de informações e habilidades mentais” 

(XAVIER, 2004, p. 1), a escola ainda continua baseando grande parte de suas práticas no 

texto impresso. O “regime de saber que a comunicação do texto impresso instituiu”, de acordo 

com Martín-Barbero (2004, p. 56), é encarnado e prolongado pela escola como em nenhuma 

outra instituição, pois resiste bravamente à adoção de outros meios de informação e 

comunicação que não sejam os impressos, usualmente associados a práticas pedagógicas 

baseadas no paradigma comunicacional de transmissão de informação
3
 e no exercício de 

poder por parte do professor, ambos fomentados pela escritura e a linearidade de seus textos. 

Este modelo de comunicação pedagógica mecânico e unidirecional, instituído por séculos, ao 

qual responde a leitura passiva e que tem por base a mídia impressa, continua sendo praticado 

e reforça-se “ao se colocar na defensiva por se descoordenar dos processos de comunicação 

que hoje dinamizam a sociedade” (idem, p.59). Segundo Rosatelli (2007), vários autores, 

além de Martín-Barbero, chamam a atenção para o contraste entre a ausência do uso das 

                                                           
1
 A sigla TIC, especificamente, envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da 

informação por meios eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, telefone e computadores, entre outros. Ela 

resultou da fusão das tecnologias de informação, antes referenciadas como informática, e das tecnologias de 

comunicação, relativas às telecomunicações e à mídia eletrônica. 
2
 Termo usado para referenciar um vasto e complexo sistema de expressão e de comunicação. Literalmente, 

"mídia" é o plural da palavra "meio", cujos correspondentes em latim são "media" e "medium", respectivamente.  

Na atualidade, mídias é uma terminologia usada para suporte de difusão e veiculação da informação (rádio, 

televisão, jornal) para gerar informação (máquina fotográfica e filmadora).  A mídia também é organizada pela 

maneira como uma informação é transformada e disseminada (mídia impressa, mídia eletrônica, mídia digital...), 

além do seu aparato físico ou tecnológico empregado no registro de informações (fitas de videocassete, CD-

ROM, DVDs). 
3
 Entende-se por “paradigma comunicacional de transmissão de informação” como sendo o modelo clássico de 

comunicação centrado na lógica da distribuição, isto é, transmissão e difusão de informações. (SILVA, 2006). 
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mídias e tecnologias digitais em espaços educacionais e a grande disponibilidade das mesmas 

em espaços públicos e familiares. 

Não obstante, mesmo quando os recursos digitais e audiovisuais são utilizados na 

sala de aula, na grande maioria das vezes, são reduzidos a meras ferramentas de ilustração 

visual daquilo que está escrito nos livros e textos impressos. Com esta atitude, cria-se uma 

expressiva distância entre o que o aluno vê/lê em sala de aula e o tipo de leitura que 

experimenta fora dela, por meio das mídias e tecnologias hoje existentes e cada vez mais 

utilizadas pelas crianças e jovens, o que acaba gerando a falta de interesse destes em relação 

ao que se apresenta na escola.  

Tapscott (1999) constatou uma forte rejeição por parte dos alunos daquilo que ele 

chamou de “jeito velho de aprender”, principalmente, quando os alunos começavam a buscar 

outras fontes de informação na Internet, não se limitando mais ao professor ou ao livro 

didático. Por meio do intercâmbio de informações na rede, “estes adolescentes ensinam e 

aprendem mutuamente, produzindo experiências que são compartilhadas com todos os 

participantes desta grande sala de aula virtual sem professor fixo ou pré-determinado.” 

(XAVIER 2004, p. 3). São as chamadas “escolas sem licença” (OROZCO GOMES, 2006, p. 

96). 

Segundo Belloni (1995), existe pouca afinidade entre o perfil racional e linear 

proposto pelo universo pedagógico, centrado no texto impresso, e o perfil sensorial e 

totalizante do contexto midiático, repleto de imagens em movimento, sons e hipertextos, que 

utilizam cada vez mais a tela, em vez do papel, como suporte de leitura e escrita. Ao se apegar 

ao uso do texto impresso somente e menosprezar o outro modo de sentir, ver, ler e aprender 

dos alunos atuais, influenciados pelas diversas mídias, a escola acaba por desconsiderar “tudo 

o que de cultura se produz e circula pelo mundo da imagem e da oralidade” (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 54), cultura esta que é absorvida pelo aluno cada vez mais cedo, por 

meio de seu contato com os meios digitais, e que influencia na formação de seu caráter, 

desenvolvimento do seu comportamento, sociabilidade e pensamento crítico. 

Ao descrever a existência de uma “outra cultura”, Martín-Barbero (2004) 

reconhece a experimentação de outro modo de ler o mundo, principalmente por parte dos 

jovens. Não se trata de substituição de sistemas comunicacionais, ou divisão da comunicação 

entre diversas culturas (escrita, oral ou audiovisual), mas de um espaço de interseção e de 

reconfiguração de novos processos da leitura e da escrita.  
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Nesta direção, há teóricos, como, por exemplo, os membros do New London 

Group
4
 (COPE & KALANTZIS, 2000), que defendem a necessidade da expansão da noção de 

letramento
5
 para que sejam incluídos nela também outras formas de texto, além do impresso, 

como o eletrônico e o multimidiático, que se utilizam de diversos códigos semióticos (gestual, 

auditivo, espacial, visual e multimodal - que inclui os anteriores). O termo 

“multiletramentos”, criado por este grupo de teóricos, refere-se às práticas pedagógicas 

consideradas como necessárias para atender ao aumento da complexidade dos textos 

(impressos, digitais ou de outra natureza) que circulam na sociedade digital e multimidiática - 

complexidade esta que, para tais autores, resulta na proliferação de textos multimodais, e no 

conseqüente declínio do modelo tradicional do texto escrito.  

Cope e Kalantzis (idem, p. 5) explicam que atualmente estão em processo, 

principalmente nos meios de comunicação de massa, na multimídia e na hipermídia 

eletrônica, “uma multiplicidade e uma integração crescentes de modos de produção de 

significados, em que o textual está relacionado também com o visual, o sonoro, o espacial, o 

comportamental, entre outros”. Por este motivo, hoje, a aquisição de múltiplos letramentos 

(midiático/ digital/tecnológico
6
, entre outros) vem sendo apontada como tão importante para a 

formação das crianças e dos jovens quanto à forma tradicional de letramento, a fim de 

capacitá-los a “ler” o mundo e a se comunicarem nele de uma forma mais global e autônoma, 

não somente baseada em um tipo único de mídia: a impressa. 

Mesmo sendo inegável a importância do texto impresso dentro da escola, 

inclusive na promoção do processo tradicional de alfabetização e letramento, é necessário 

admitir que surgiram outras formas e suportes de aquisição de informação e comunicação, 

trazidos pelas mídias e tecnologias digitais atuais, que geram uma heterogeneidade de textos e 

leituras, e que podem e devem ser aproveitados e trabalhados na escola pelos professores, 

juntamente com o texto impresso.  

                                                           
4
 Uma equipe de dez acadêmicos, incluindo James Gee and Allan Luke, que se reuniu em 1996 para discutir 

como a pedagogia do letramento poderia lidar com as rápidas mudanças no termo “letramento” trazidas pela 

globalização, as tecnologias e o aumento da diversidade cultural e social. O resultado foi a criação de uma 

”Pedagogia dos Multiletramentos” (COPE & KALANTZIS, 2000). 
5 Para Soares (2009),letramento é o desenvolvimento de habilidades de uso do sistema convencional de leitura e 

escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, em oposição à alfabetização, que é a aquisição desse 

sistema.. 
6
 Para Kellner (2008b), o letramento midiático é um tipo de letramento que auxilia as pessoas a usar as mídias de 

forma inteligente, a discernir e avaliar os conteúdos midiáticos, a dissecar as formas das mídias de forma crítica 

e a investigar os efeitos e usos das mídias; o letramento digital significa não apenas saber como utilizar as 

tecnologias digitais, mas entrar em contato com elas de maneira significativa e crítica, entendendo seus usos e 

possibilidades na vida social; e letramento tecnológico envolve a capacidade de trabalhar de forma eficaz em 

modos de comunicação multimidiáticos que incluem o texto impresso, o discurso, o visual, o tato e o som dentro 

de um campo híbrido que combina estas formas, que incorporam habilidades de interpretação e crítica.  
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Uma das mídias digitais recentes que vem aos poucos sendo incorporada às 

práticas pedagógicas, que usa a tela como suporte e carrega em si textos multimodais, é o 

vídeo digital. Embora o vídeo, na sua forma analógica, já ser usado para fins educacionais 

pelo menos desde a década de 70 do século passado, com o advento da gravação digital, ele 

passa a oferecer novas oportunidades de uso em sala de aula presencial e online, 

principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, devido à natureza compacta e 

de fácil distribuição desta tecnologia (UNESCO, 2008). O vídeo digital possui a vantagem de 

poder ser editado em um computador, facilmente baixado da Internet ou postado em espaços 

de compartilhamento de produções midiáticas e gravado em DVDs ou pendrives, ou até 

mesmo produzido, por meio de uma filmadora digital, oportunidades que não eram viáveis 

com as filmadoras de vídeo tradicionais.  

Dentre as diversas propostas de aplicação do vídeo digital na educação, duas se 

destacam para fins de formação da visão crítica dos alunos, de acordo com o National Center 

for Supercomputing Applications (NCSA) da Universidade de Illinois (1997): a primeira é 

aquela em que os alunos analisam os vídeos digitais existentes, baixados de sites de 

hospedagem de vídeos na Internet, e são convidados a “ler” e/ou interpretar as 

mensagens/textos veiculados nos vídeos, exercitando, assim, sua habilidade de pesquisa e 

análise e passando a condição de espectadores e consumidores passivos para a de sujeitos 

ativos e críticos das mídias e a segunda categoria é a que permite aos alunos se envolverem no 

planejamento, produção e edição de vídeos, que podem ser usados para fins de projetos 

educacionais. Neste caso, os alunos aprendem a “escrever” seus próprios vídeos, exercitando, 

desse modo, sua capacidade criativa e tornando-se autores de suas produções.  

Estas duas propostas se complementam no sentido de habilitar os alunos não só a 

entender as mídias, mas também a negociar significados, a se engajarem em debates sobre 

distorções e manipulações das mensagens midiáticas e até produzir sua própria mídia, 

oferecendo-lhes instrumentos para se tornarem sujeitos no processo de desconstrução de 

injustiças, expressando suas próprias vozes e lutando para criar uma sociedade melhor 

(KELLNER, 2001). 

No entanto, a introdução do vídeo digital na sala de aula, na maior parte das 

vezes, ocorre apenas como um substituto ou complemento do livro didático - prática que já 

acontece com o vídeo analógico - para reforçar modelos tradicionais de educação baseados na 

transmissão de informação, ou então como ferramenta complementar de ilustração de aulas 

teóricas ou atividades de laboratório, práticas que não seriam geradoras de mudanças ou de 
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novas formas de pensar situações de aprendizagem, nem tampouco contribuiriam para o 

desenvolvimento da formação crítica e do letramento esperado dos alunos da atual era digital 

e multimidiática.  

Preocupada em promover a “consciência crítica e a capacidade de iniciativa face 

aos meios de comunicação social” (PEREIRA, 2005, p.1), a Educação para as Mídias (ou 

Mídia-Educação), com seu conjunto de teorias e práticas pedagógicas, foca o 

desenvolvimento da autonomia crítica do aluno em relação aos textos e mensagens 

apresentados nas mídias, conforme explica Masterman (1985, p. 24) 

a tarefa verdadeiramente importante e difícil de um professor das mídias é 

desenvolver suficientemente nos alunos a autoconfiança e a maturidade crítica para 

serem capazes de fazer julgamentos críticos em relação aos textos da mídia que vão 

encontrar no futuro. O ponto crítico de qualquer programa de educação para a mídia 

é o modo como os alunos são críticos no seu próprio uso e compreensão das mídias 

quando o professor não está presente. O objetivo principal não é simplesmente a 

consciência e o pensamento crítico, é a autonomia crítica. 
 

Segundo Belloni (2005), a Educação para as Mídias, no atual ambiente saturado 

de tecnologias de informação e comunicação, é uma condição imprescindível para a 

realização de uma cidadania plena e somente a escola pode e tem a legitimidade para realizar 

mais esta tarefa fundamental: “ensinar a lucidez às novas gerações” (idem, p. 44), uma vez 

que é a depositária do espírito crítico, responsável pela elaboração das aprendizagens e pela 

coerência da informação.  

A lucidez e a autonomia defendidas por Belloni e Masterman, respectivamente, 

podem ser alcançadas por meio do chamado “letramento midiático”: uma nova forma de 

letramento que envolve o conhecimento de como as mídias funcionam, constroem 

significados, servem como uma forma de pedagogia cultural e influenciam nosso cotidiano 

(KELLNER, 2001). Ele pode ser aplicado a qualquer tipo de mídia (não somente à impressa), 

incluindo, televisão e filmes, rádio e música, a Internet e outras relacionadas a tecnologias de 

comunicação digitais. Uma pessoa letrada midiaticamente é capaz de ler, entender, avaliar, 

discriminar e criticar os produtos das diversas mídias e até utilizá-las como meio de expressão 

e comunicação. De acordo com a Comissão Européia de Políticas Audiovisuais e das Mídias, 

o letramento midiático é um fator importante para a cidadania ativa na sociedade da 

informação atual.  

Para Kellner (2001), a complexidade dos textos produzidos e divulgados pelos 

meios de comunicação e informação tem que ser considerada na escola, já que estes envolvem 

inúmeros discursos sociais e políticos, cuja análise e interpretação exigem métodos de leitura 

que sejam críticos e capazes de perceber suas articulações, tanto com a economia e a política, 
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quanto com as relações sociais, de poder e de consumo e com o próprio meio onde são 

criados, veiculados e recebidos. Isto é o que o autor chama de letramento midiático crítico, 

pois, na sua visão, nem todo letramento midiático, conforme vem sendo divulgado, traz em si 

a preocupação com uma abordagem crítica em relação às mídias, pois serve mais para 

capacitar os alunos a lidar com as mídias do que para habilitá-los a ter autonomia crítica em 

relação a elas. 

Nota-se que nos dias de hoje tão importante quanto promover o debate crítico 

acerca dos textos impressos, também se tornou primordial discutir criticamente na escola as 

mensagens veiculadas nas diferentes mídias digitais, repletas de textos multimodais, que 

utilizam cada vez mais a tela, em vez do texto impresso, como suporte de leitura e escrita.  

Atualmente, as mídias detêm tanto poder a ponto de ditar a pauta de discussões na nossa 

sociedade, pois, como afirma Guareschi (2005), cerca de 80% dos temas e assuntos 

comentados no dia-a-dia são aqueles veiculados pela mídia. O fascínio e o poder exercidos 

pelas mensagens e informações exibidas nas telas da televisão, cinema, vídeo e na Internet, 

acabam por criar a crença, nas audiências, de que o que é exibido lá, apesar de virtual, é “mais 

relevante do que aquilo que se aprende em instituições educativas formais. [...] Se vejo na 

tela, acredito, é verídico; se não vejo, posso duvidar e desconfiar” (OROZCO GOMES, 2006, 

p. 96). 

Por este motivo, Kellner (1995)  evoca a necessidade da reconstrução da 

educação, a fim de que sejam elaboradas abordagens críticas para as mídias (ou “pedagogia 

crítica das mídias”, conforme denominada pelo autor), com o propósito de formar sujeitos 

(professores e alunos) como participantes ativos na recepção e produção de mensagens 

midiáticas típicas da era digital. Para o autor, a cultura da mídia é por si só uma forma de 

ensinar, adequadamente ou não, comportamentos, papéis, valores, ideologias e conhecimentos 

do mundo, que costuma ser invisível e subliminar, o que faz com que as pessoas em geral não 

se dêem conta de que estão sendo educadas e têm sua subjetividade construída por aquela 

cultura. Assim, com abordagens críticas aliadas ao letramento midiático, os professores 

podem ensinar os alunos a ler, analisar e decodificar os textos das mídias, e não só a se 

tornarem críticos em relação às representações e discursos das mídias, mas também a 

perceberem a importância de usá-las como forma de auto-expressão e ativismo social. 

A maior dificuldade, no entanto, para o desenvolvimento de abordagens críticas 

das mídias reside no fato de elas não se apresentarem como as abordagens no sentido 

tradicional, com conceitos e princípios pré-estabelecidos. Suas práticas costumam ser mais 
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abertas e experimentais do que centradas em metodologias específicas (KELLNER, 2008a). 

Ainda assim, existem trabalhos sendo desenvolvidos no mundo todo com o objetivo de 

estabelecer conceitos, procedimentos e abordagens críticas para a aquisição do letramento 

midiático por professores e alunos. Nos Estados Unidos, o Center for Media Literacy (CML)
7
, 

por exemplo, é uma organização educacional dedicada a traduzir as pesquisas e teorias sobre 

letramento midiático em informações práticas, treinamento e ferramentas educacionais para 

professores, pais e educadores em geral. Na Europa, onde as pesquisas sobre mídia-educação 

estão bem mais avançadas, a Comissão Européia de Políticas Audiovisuais e das Mídias, 

anteriormente mencionada, realiza diversos projetos e programas voltados para a promoção 

do letramento midiático crítico nas escolas daquele continente.  

Não obstante, na contramão desta perspectiva, encontra-se Orozco Gomes (2005), 

que afirma que o professor não precisa ser alfabetizado/letrado em relação às mídias para 

poder explorá-las com seus alunos. Seu Modelo das Múltiplas Mediações
8
 foi criado com 

base na comprovação empírica de que o professor, na escola, exerce uma mediação negativa 

ou positiva na recepção dos alunos. Se ele exclui os temas veiculados nas mídias das 

discussões em sala de aula, ele perde a oportunidade de se tornar um instrumento vital de 

mediação
9
 entre a emissão e a recepção das mensagens transmitidas pelos recursos midiáticos. 

Se o faz, pode auxiliar os alunos a reorientar a visão que têm do que vêem nas mídias e lhes 

oferece a chance de ter contato com outro referencial distinto daqueles dos meios de 

comunicação e informação. Neste sentido, afirma Orozco Gomes (idem, p. 5) 

que o professor precisa estar convencido de que se ele intervier haverá um efeito, se 

ele não intervier haverá um efeito bem diferente, e que ele tem que intervir da 

maneira que for. O que temos que formar no professor é o entendimento de que a 

criança pode aprender qualquer linguagem, não apenas com o livro, mas em 

qualquer meio, em qualquer situação, dentro e fora da escola e de que ele (professor) 

terá maior relevância na medida em que for orientar todas as aprendizagens. 

 

Nota-se que trazer para a escola a discussão crítica sobre as diversas mídias e suas 

ideologias, relações e influências (negativas ou positivas) - seja de forma sistemática, como, 

                                                           
7
 O CML é uma instituição norte-americana cujo principal objetivo é promover educação voltada para o 

letramento midiático. O centro se dedica a uma nova visão de letramento exigida para o século XXI: a 

capacidade de se comunicar de forma competente em todos os formatos de mídia, e de acessar, entender, analisar 

e participar de um mundo carregado de imagens, sons e palavras que constitui a cultura multimidiática 

contemporânea.   
8
 Orofino (2006) explica que, de acordo com a Teoria das Múltiplas Mediações de Orozco Gomes, as mediações 

se manifestam em formas de ações e de discursos que se originam de várias fontes: a classe social, gênero, 

subjetividade orientação sexual, os próprios meios de comunicação, as instituições sociais e situações 

contextuais, dentre outras, e que todas estas dimensões estão em jogo e entrelaçadas no complexo cenário da 

recepção.  
9
  Entende-se por “mediação”, neste contexto, a posição a partir da qual se produzem as concepções e os 

significados relacionados às mídias. (DANTAS, 2008, p. 41) 
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por exemplo, por meio do letramento midiático proposto pelo CML, ou “não-ortodoxa”, como 

sugere Orozco Gomes - tornou-se tarefa de vital importância para os professores frente à 

centralidade das mídias e a sua quase onipresença, potencializada pelas novas tecnologias 

digitais e a Internet, no mundo globalizado atual. 

No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) reforça, a cada ano, a necessidade de 

reformulação e reorganização dos currículos do Ensino Médio, a fim de que estes passem a 

considerar o progresso da sociedade marcado pela crescente incorporação de novas 

tecnologias, o que exige novos saberes, conhecimentos, habilidades, aprendizado contínuo de 

novos códigos, que tornem os alunos capazes de ler as novas formas de organização social e 

do trabalho e que nelas possam atuar criticamente
10

. Adicionalmente, o documento 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio do MEC (BRASIL, 2006), destaca que a 

finalidade deste segmento é “o aprimoramento do educando como ser humano, sua formação 

ética, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, sua 

preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para continuar 

seu aprendizado” (Artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 

9394/96). 

Dessa forma, observa-se que devido aos avanços tecnológicos e à era 

multimidiática atual - na qual a maior parte das informações é transmitida cada vez mais por 

meio das telas das diferentes tecnologias e mídias, formada por complexas combinações de 

texto, áudio e vídeo - os docentes do Ensino Médio passaram a enfrentar dois grandes 

desafios: não só o de integrar os recursos tecnológicos e midiáticos aos processos 

educacionais (obviamente, nas escolas que dispõem de tais recursos), mas também de 

promover o debate crítico e visão multidisciplinar de diversos temas, inclusive daqueles 

veiculados nas diversas mídias existentes e não apenas nos textos impressos. Ou seja, eles têm 

que ser capazes de promover uma educação com e para as mídias e tecnologias existentes. 

Neste sentido, é que o vídeo digital pode ser utilizado como um importante 

recurso pedagógico para que o professor proponha a seus alunos a reflexão. Conforme afirma 

Sardelich (2006), no mundo contemporâneo, quase tudo do que se conhece, em relação ao 

conhecimento produzido, é apresentado via tecnologias e mídias, que, por sua vez, constroem 

imagens do mundo. O crescente interesse pelo visual e a facilidade de obtenção de vídeos por 

meio da Internet fazem com que educadores se utilizem, cada vez mais, deste recurso 

                                                           
10

 Proposta do Documento Base da 1ª. Conferência Municipal de Educação da Prefeitura de Angra dos Reis para 

o Ensino Médio (Discutindo a Educação de Angra does Reis na perspectiva da qualidade e da inclusão), 

realizada em 23 e 24 de julho de 2009, no Colégio Naval, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 
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audiovisual em suas aulas. No entanto, muitos não adotam práticas de letramento específicas 

para lidar criticamente com as novas mídias e tecnologias e as múltiplas formas de 

informação e comunicação trazidas por elas. Por este motivo, reforça-se a necessidade da 

elaboração, pela escola, de teorias e práticas pedagógicas de educação para as mídias, 

voltadas para o desenvolvimento da autonomia crítica do aluno em relação à leitura e 

produção de textos e mensagens veiculados nas mídias.  

Se a escola, instituição com legitimidade para desenvolver as práticas de 

letramento, deixar de cumprir seu papel, conforme alerta Luke (2000), os que detêm o poder 

de informar, ou seja, os donos dos meios de comunicação, é que determinarão como se deve 

aprender, o que aprender e o que deve constituir o letramento. 

Apesar da existência de diversos trabalhos realizados em torno do uso do vídeo na 

educação (UNESCO, 2008; BELLONI, 1995; MORAN, 2005), ainda há carência de estudos 

sobre como o vídeo pode ser usado na escola para o desenvolvimento de práticas de 

letramento midiático e, desse modo, auxiliar os alunos a se tornarem sujeitos críticos e 

autônomos em relação aos conteúdos das mídias. 

Em pesquisa feita em teses e dissertações nos bancos de dados da CAPES, INEP e 

Google Acadêmico, foram encontradas três dissertações, que, apesar de não abordarem 

exatamente as questões deste estudo, apresentam temas associados a ele. 

Em “Ateliê de vídeo e cultura juvenil: um estudo de caso sobre aprendizagem e 

socialização de jovens urbanos de segmentos populares através das tecnologias do vídeo 

digital”, Rosatelli (2007) apresenta, em seus resultados, que o vídeo digital pode ser usado 

como mediador de novas formas de aprendizagem e socialização, contribuindo para a 

formação de jovens de segmentos populares, pois estes, ao produzirem seus próprios vídeos, 

adotam procedimentos das práticas culturais juvenis e se relacionam com formas de 

socialização em processos de identificação e pertencimento; 

Em “A televisão na escola como objeto de leitura: uma proposta de letramento 

midiático televisivo”, Garcia (2008) constata que a televisão não é utilizada em sala como 

fonte de leitura, mas apenas como suporte técnico para as aulas com vídeo. Além disso, a 

maioria dos professores não compreende o ato de assistir televisão como um ato de leitura, ou 

seja, agem como espectadores passivos das mídias. O principal resultado obtido por esta 

pesquisa foi a aplicação da proposta de letramento midiático, por meio de um curso oferecido 

aos professores e a mudança de atitude destes, para uma postura mais ativa, após o curso; 
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Finalmente, em “Vídeo e televisão na sala de aula: limites e possibilidades para 

mobilizar a reflexão e promover a formação integral”, Almeida (2001) mostra que a escola 

pode atuar positivamente na recepção dos alunos, capacitando-os para a atitude consciente de 

reflexão e crítica, ao utilizarem pedagogicamente o vídeo e a televisão. 

Considerando a relevância da formação intelectual autônoma e crítica dos alunos 

de Ensino Médio, espera-se, com a presente investigação, contribuir para incentivar estudos, 

pesquisas e práticas que aprimorem a aplicação da tecnologia do vídeo digital na elaboração 

de abordagens críticas para um letramento midiático que atenda às demandas do século XXI. 

 

1.2  OBJETIVO E QUESTÕES DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar como o vídeo digital, ao ser 

utilizado por docentes como recurso pedagógico, pode trazer contribuições significativas na 

elaboração de práticas pedagógicas que promovam abordagens críticas das mídias e, 

conseqüentemente, o letramento midiático esperado para a era digital. 

As questões que serviram de base para se alcançar este objetivo foram as 

seguintes:  

(a) Quais são os objetivos dos professores ao explorarem o vídeo digital em suas 

aulas? 

(b) Quais são as visões dos professores em relação ao seu papel como mediadores 

para uma leitura crítica das mensagens veiculadas nos vídeos exibidos? 

(c) Como os professores, que demonstram em seus objetivos a preocupação com 

uma abordagem crítica das mídias, desenvolvem suas práticas pedagógicas 

quando trabalham o vídeo digital nas aulas? 

(d) Em que medida estas práticas se ancoram nas abordagens críticas de 

letramento midiático digital existentes? 

 

1.3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.3.1  Tipo de pesquisa 

 

Como a proposta deste estudo é ouvir os professores sobre as práticas pedagógicas 

adotadas quando utilizam o vídeo digital, entende-se que ele se traduz em investigação de 
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natureza qualitativa. Por este motivo, foi adotada a visão construtivista, que estabelece que os 

objetos de estudo devam ser construídos.  

Foram utilizados os pressupostos de Guba (1996, apud ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2000) para o construtivismo social, que incluem: (a) ontologia 

relativista: as realidades existem sob forma de múltiplas construções mentais, locais e 

específicas, fundadas na experiência social de quem as formula; (b) epistemologia 

subjetivista: os resultados são sempre criados pela interação pesquisador/pesquisado; e (c) 

metodologia hermenêutica-dialética: as construções individuais são provocadas e refinadas 

por meio da hermenêutica e confrontadas dialeticamente, a fim de gerar uma ou mais 

construções sobre as quais haja um significativo consenso entre os respondentes. 

Devido à natureza predominantemente qualitativa da pesquisa, o nível de 

envolvimento do pesquisador na pesquisa deve ser considerado (ALVES-MAZZOTI e 

GEWANDSZNAJDER, 2001). Neste caso, a pesquisadora é coordenadora de Língua Inglesa 

e Língua Espanhola do colégio pesquisado, que, por exercer tal função, não atua em sala de 

aula, mas interage com os professores, tanto seus coordenados quanto os de outras disciplinas. 

Sabe-se que é impossível admitir neutralidade dentro de uma pesquisa qualitativa por parte do 

pesquisador, porém este deve focalizar a objetividade do estudo propriamente dito. 

 

1.3.2  Local e sujeitos da pesquisa 

 

O local da presente pesquisa foi uma instituição federal de Ensino Médio, de 

formação militar, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Este colégio foi escolhido para a 

presente pesquisa devido ao seu crescente investimento na aquisição de recursos tecnológicos 

para equipar suas salas de aula (computadores com unidades de DVD ROM, som e projetores 

multimídia, e lousa digital), o que tem favorecido o aumento do uso de recursos audiovisuais 

por parte dos docentes, principalmente o vídeo digital, durante suas aulas, para explorarem 

seus conteúdos de ensino. Outro diferencial deste colégio é que existe uma preocupação 

crescente, por parte da direção, que a formação do aluno militar não seja apoiada somente no 

tecnicismo somente, mas sim em uma abordagem crítica, interdisciplinar e argumentativa, 

como sugere o MEC. 

Os sujeitos da pesquisa foram 50 professores do referido colégio, distribuídos em 

doze disciplinas do Ensino Básico (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, 

Física, Química, Biologia, Matemática, Informática, História, Geografia, Sociologia e 
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Filosofia). Os dados referentes à caracterização do locus e dos sujeitos da pesquisa 

encontram-se detalhados no Capítulo 3. 

 

1.3.3  Instrumentos de coleta de dados e etapas de análise dos resultados 

 

Esta pesquisa foi multimetodológica em relação aos procedimentos e instrumentos 

de coleta de dados, que incluiu observação de campo, questionário e entrevistas.  

Primeiramente, foi feito um levantamento acerca do locus, por meio de perguntas 

feitas aos militares responsáveis pelos setores de Serviço de Orientação Pedagógica (SOP) e 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) da instituição, além da análise de documentos. 

Posteriormente, um questionário, com perguntas fechadas, foi distribuído aos docentes, civis e 

militares, (Anexo A), para se obter a caracterização dos professores e do uso do vídeo digital 

como recurso pedagógico em suas aulas. Foram distribuídos 60 questionários a docentes de 

12 diferentes disciplinas. Destes, 50 foram respondidos. Ao final do questionário, foi feita 

uma consulta  aos professores sobre a possibilidade de  observação das aulas e de  ser 

entrevistado.  

Após a análise das respostas dos questionários, foram feitas entrevistas e 

observações de aulas com os professores que evidenciaram em suas respostas no questionário 

a preocupação em promover algum tipo de discussão com seus alunos sobre os temas 

apresentados nos vídeos digitais nas aulas, atuando como mediadores.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que, de acordo com Rizzini et al. 

(1999, p. 63) são aquelas aplicadas “a partir de um pequeno número de perguntas, para 

facilitar a sistematização e codificação. Apenas algumas questões e tópicos são pré-

determinados”. Outras questões podem ser formuladas durante a realização da entrevista e as 

mais irrelevantes podem ser abandonadas. A ordem da entrevista também pode ser modificada 

de forma a facilitar a interação entrevistador-entrevistado. Por este motivo, o roteiro 

preparado teve apenas sete itens, constando das questões principais do estudo (Anexo B).  

 Dentre os 38 professores que registraram em suas respostas ao questionário a 

adoção do vídeo digital em suas aulas, 20 foram selecionados para participarem do processo 

de entrevistas, que ocorreu no período de agosto e setembro de 2010. A lista de entrevistados 

incluiu apenas os professores que aceitaram fazer parte da segunda fase da pesquisa (ou seja, 

a entrevista e observação de aula) e que apontaram em suas respostas ao questionário a 

utilização de vídeos existentes ou produzidos com os mesmos objetivos selecionados para a 
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fase de observação, ou seja, aqueles que demonstraram a preocupação em discutir 

criticamente as mensagens midiáticas com seus alunos. 

Após a autorização dos respondentes, a maior parte das entrevistas foi feita 

pessoalmente, transcritas enquanto o professor falava, sendo que possíveis erros lingüísticos 

foram corrigidos na transcrição definitiva, sem, no entanto, alterar a naturalidade da fala dos 

professores. Teve-se a preocupação de esclarecer aos entrevistados que suas identidades não 

seriam expostas. Após as entrevistas, os professores leram e autorizaram a transcrição. 

Entretanto, devido a dificuldades da entrevistadora em se encontrar com todos os docentes 

pessoalmente, algumas entrevistas foram feitas via Internet. 

As observações de aula foram realizadas no período de junho a outubro de 2010 e 

ocorreram conforme os docentes utilizavam o vídeo em suas aulas, nas diferentes disciplinas. 

Os docentes selecionados para observação foram aqueles que apontaram em suas respostas ao 

questionário a utilização de vídeos pré-existentes ou produzidos, com os seguintes objetivos: 

conteúdo de ensino, discussão e expressão crítica. A pesquisadora solicitou, então, a tais 

docentes que a avisassem, com antecedência, sobre as aulas em que utilizariam o vídeo 

digital. Um total de 10 professores teve suas aulas observadas, sendo 02 de Língua 

Portuguesa, 02 de Língua Inglesa, 01 de Língua Espanhola, 01 de História, 01 de Química, 01 

de Biologia, 01 de Geografia e 01 de Filosofia. 

Nesta fase de observação, foram feitas anotações para se constituir o diário de 

campo (ANEXO C), que é o “relato escrito daquilo que o investigador presencia, ouve, 

observa e pensa no decorrer do recolhimento dos dados” (RIZZINI; CASTRO e SARTOR, 

1999, p.73). As anotações das atividades e das atitudes dos sujeitos, bem detalhadas, através 

de uma observação constante, facilitam a análise posterior do material (RIZZINI; CASTRO e 

SARTOR, 1999). O objetivo deste levantamento foi identificar em que medida as práticas 

adotadas nestas mediações feitas pelos professores, entre as mensagens midiáticas e a 

recepção dos alunos, se aproximavam daquelas recomendadas para o desenvolvimento do 

letramento midiático crítico. Para este fim, optou-se por adotar os conceitos apresentados pelo 

CML para este fim, descritos em detalhes no Capítulo 2.  

Para a análise das entrevistas e observações de aulas, optou-se por utilizar a 

análise de conteúdo, que, de acordo com Bardin (2003) consiste em um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, ou seja, da transferência da mensagem de um emissor para um 

receptor, falada ou escrita. A técnica da análise de conteúdo utilizada para essa pesquisa foi a 

análise temática, que se baseia em um desmembramento do texto em unidades para se 
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descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, e, posteriormente, 

realizar o seu reagrupamento em classes ou categorias. Por último, após os dados terem sido 

tratados e explorados, estes foram interpretados por meio de inferências. Os resultados das 

análises foram confrontados com o referencial teórico, construído especificamente para esta 

pesquisa e que focaliza, a saber: Cibercultura, Mídias Audiovisuais e Educação; Letramento 

Midiático e Pedagogia Crítica das Mídias e Estudos sobre Recepção e Mediações. Deste 

confronto foi possível extrair  as considerações finais.  

 

1.4  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está organizada em quatro capítulos: (a) o primeiro constitui a 

presente introdução, que apresenta a contextualização do problema, os objetivos e as questões 

que nortearam a pesquisa, e a metodologia  da pesquisa; (b) o segundo capítulo compreende a 

revisão de literatura relativa às questões teóricas pertinentes ao tema; (c) o terceiro capítulo 

trata, de forma detalhada, da análise dos resultados dos questionários, entrevistas e 

observações de aula, dividido em descrição do locus, caracterização dos participantes e 

apresentação de temas e subtemas emergentes da entrevistas e observações de aula; d) o 

quarto capítulo apresenta as considerações finais. Por último, são apresentadas as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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CAPÍTULO 2 

 

RECEPÇÃO, MEDIAÇÃO ESCOLAR E LETRAMENTO MIDIÁTICO CRÍTICO 

 

Este capítulo apresenta a revisão de literatura, abordando os seguintes tópicos 

teóricos, que tomam por base três eixos temáticos principais: 2.1 - Cibercultura, Mídias 

Audiovisuais e Educação, abordados por Silva (2006), Lemos (2003), Ramal (2002), Moran 

(2005), Fantin (2007), entre outros; 2.2 - Letramento Midiático e Pedagogia Crítica das 

Mídias, abordados por Soares (2009), Kleiman (2002), Kellner (2008), entre outros e 2.3 - 

Estudos sobre Recepção e Mediações, pelos autores Martín-Barbero (2003), Orozco Gomez 

(1991), Duarte (2002), entre outros. 

 

2.1  CIBERCULTURA, MÍDIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO. 

 

2.1.1  As mídias na Cibercultura 

 

Definir “cibercultura” não é uma tarefa simples. Segundo Lemos (2003, p. 11), o 

termo é repleto de sentidos, porém, em geral, pode-se entender a cibercultura como sendo a 

“forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações 

com a Informática na década de 1970”, e que deu origem à chamada sociedade da informação. 

Em suma, cibercultura seria a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. 

Lemos (idem, p. 13) também afirma que a nova dinâmica técnico-social da 

cibercultura criou uma estrutura midiática sem igual na história da humanidade onde “pela 

primeira vez, qualquer indivíduo pode, a priori, emitir e receber informação em tempo real, 

sob diversos formatos e modulações (escrita, imagética e sonora) para qualquer lugar do 

planeta”. 

Esse fenômeno, aliado à transformação do computador pessoal em um 

instrumento coletivo e, posteriormente, coletivo móvel, ou seja, a passagem do PC ao CC 

(computador conectado) resulta em novas formas de relação social, assim como em novas 

modalidades de comércio, entretenimento, trabalho, educação, entre outras. Essa alteração do 

computador nos coloca em meio à “era da conexão generalizada, do tudo em rede, primeiro 

fixa e agora, cada vez mais, móvel” (idem). A conexão generalizada traz uma nova 
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configuração comunicacional onde o fator principal é a inédita liberação do pólo da emissão - 

por meio de chats, fóruns, e-mail, listas, blogs, páginas pessoais – que durante séculos foi 

dominado pelos meios de comunicação em massa.  

Conforme afirma Silva (2008, p. 6), o computador online não é um meio de 

transmissão de informação como a televisão, pois 

renova a relação do sujeito com a imagem, com o texto, com o som, com o registro, 

com o conhecimento. Ele permite o redimensionamento da mensagem, da emissão e 

da recepção para além da distribuição de pacotes de informação de A para B ou de A 

sobre B, própria dos meios de massa (...). No contexto dos meios de massa, a 

mensagem é fechada, uma vez que a recepção está separada da produção. O emissor 

é um apresentador que atrai o receptor de maneira mais ou menos sedutora para o 

seu universo mental, seu imaginário, sua récita. E quanto ao receptor, seu estatuto 

nessa interação limita-se à assimilação passiva ou inquieta, mas sempre como 

recepção separada da emissão. 

 

O computador online, por sua vez, configura-se como espaço onde as pessoas 

podem interagir por meio de compartilhamentos e encontros de colaboração que podem ser 

síncronos ou assíncronos, continua Silva (2008). Com ele, ocorre uma mudança significativa 

na natureza da mensagem, no papel do emissor e do receptor. A mensagem passa a ser 

modificável, pois é capaz de responder às solicitações daquele que a recebe. Quanto ao 

emissor, ele passa a ser um construtor de uma rede (e não de uma rota); ele oferece um 

conjunto de opções abertas a navegações, interferências e modificações por parte do receptor. 

Este, por sua vez, torna-se um tipo de co-autor, quando interfere na mensagem. 

Neste sentido, Lemos (2003) garante que é possível dizer que a Internet não é uma 

mídia tal como as mídias de massa, pois nela não há fluxo um - todos e as práticas dos 

utilizadores não são vinculadas a uma ação específica. Ela está mais para uma incubadora de 

instrumentos de comunicação. Para Silva (op. cit., p. 8), a tela do computador online é campo 

de possibilidades para a ação do sujeito que interage facilmente com outros, por meio de 

“imagens, sons e textos plásticos e dinâmicos em sua condição digital”. Com isso, os 

interagentes têm a liberdade de manipular dados digitalizados, criando e recriando novas 

possibilidades de representação e de navegação, de acordo com suas decisões. Desse modo, a 

lógica da transmissão em massa perde sua força no ciberespaço
11

, uma vez que este permite 

que cada um adicione, retire e modifique conteúdos; envie (e não somente receba) 

informações, criando assim laços comunitários que possibilitem a promoção de trocas de 

                                                           
11

 Para Levy, “é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. (LÉVI, 

1999. p. 17). 



29 

 

  

competências, coletivização dos saberes, construção colaborativa de conhecimento e 

sociabilidade (LEMOS, 2002). 

A manipulação permitida pelas mídias digitais significa, ainda segundo Silva 

(2008), uma nova materialidade das imagens, sons e textos, uma vez que eles, em sua forma 

digital, não têm existência material, ou seja, não possuem materialidade fixa, e, dessa forma, 

podem ser manipulados infinitamente, dependendo apenas das decisões de cada interagente 

quando lida com os periféricos de interação, tais como mouse, tela tátil, joystick, teclado. Isto 

dá margem para que a comunicação se torne cada vez mais bidirecional, sem controle de 

conteúdo. 

 

2.1.2  Educação na Cibercultura 

 

Educar na cibercultura não é sinônimo apenas de inserir novas tecnologias e 

mídias digitais dentro das salas de aula. Para Ramal (2002), os suportes digitais não são 

apenas instrumentos de leitura e escrita, mas novas tecnologias intelectuais, que terão um 

papel decisivo na nossa maneira de ver o mundo e de construir conhecimento, modificando a 

relação do homem com o tempo, com a informação e com a maneira de se comunicar com os 

outros. Se a forma de pensar muda, conseqüentemente, mudam também as maneiras de 

aprender. Por este motivo, é preciso projetar uma educação adequada para os desafios do 

contexto da cibercultura. 

Para Silva (2006) é essencial que o professor mude sua postura em sala de aula, 

deixando de ser um transmissor de informações, típica do modelo tradicional de educação, e 

das mídias impressas e de massa, baseado na memorização e distribuição de pacotes fechados 

de informações, e passando a oferecer a seus alunos uma aprendizagem com a possibilidade 

de espaços abertos à navegação, colaboração e criação, propondo um conhecimento em teias 

de ligações e de interações, permitindo que os alunos conduzam suas explorações. 

Ramal (2000) acrescenta que as tecnologias digitais da cibercultura, com seus 

suportes hipertextuais, interconectados e interativos, questionam a escola, sua fragmentação 

disciplinar e as grades curriculares que não incentivam o diálogo entre os saberes. O mundo 

digital, que permite aos sujeitos se tornarem autores de seus percursos, também questiona a 

dificuldade de personalização da escola, em que todos devem estudar a mesma coisa ao 

mesmo tempo, como se o conhecimento fosse um estoque a ser armazenado. Além disso, 

coloca em xeque a linearidade curricular: como agora a leitura e a aquisição de informações 
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ocorrem por meio de links, nas malhas da rede, sem percursos pré-estabelecidos, um currículo 

linear perde sentido. A nova escola deve se preocupar em construir redes curriculares 

marcadas pela reagrupação inteligente e interdisciplinar dos conteúdos. A educação desta 

nova era deverá ser, além de mais dialógica e interativa, também multicultural. Como a 

Internet é o espaço de todos os sites, ela incorpora uma pluralidade de vozes, em que todos 

dialogam e interagem com todos. Essa navegação pelo mundo da diversidade pode auxiliar a 

trazer para a sala de aula a incorporação das diferenças e a pedagogia tomaria a 

comunicabilidade como seu maior objetivo cultural e ético. 

 

2.1.3  Mídias audiovisuais na educação 

 

Apesar de a Cibercultura ter alavancado o uso das mídias audiovisuais, não é de 

agora que elas são apropriadas pelas escolas, públicas ou particulares, para fins pedagógicos. 

No Brasil, projetos como Vídeo Escola
12

 e TV Escola
13

, do governo federal, criados nas 

décadas de 1980 e 90, incentivaram o uso de TV e vídeo, ainda com tecnologia analógica, 

como recursos didáticos nas escolas. Nestes projetos, cada escola recebia um vídeo cassete e 

diversas fitas de vídeo, gravadas ou virgens, para que pudesse formar seu acervo de vídeos, 

uma videoteca, sobre variados temas. 

Segundo a organização Videoaktiv (2007), a visão pedagógica que serve de base 

para a introdução das mídias audiovisuais em sala de aula é a que somente quando o vídeo e o 

áudio se tornarem componentes rotineiros na escola é que haverá um ambiente educacional 

que de fato refletirá o rico mundo midiático atual.  

No entanto, apesar de o vídeo analógico já ter uma longa trajetória na educação, 

sua utilização era limitada pelos custos de produção e aquisição e as dificuldades de 

transmissão. Além disso, provavelmente devido à introdução das tecnologias nas escolas sem 

o devido treinamento dos docentes, muitos destes não se sentiam à vontade ou motivados a 

incorporar as mídias às suas aulas, ou, quando o faziam, acabavam subutilizando o enorme 

potencial de leitura e escrita proporcionado por estes recursos. 

                                                           
12

 O Vídeo Escola surgiu inicialmente em 1985 por iniciativa do diretor da Globovídeo em parceria com a 

Fundação Banco do Brasil. Com o apoio das Secretarias de Estado de Educação, foi implantado o projeto em 

duas mil escolas públicas, que fornecia TV, videocassete e uma coletânea de fitas de vídeo com diferentes temas. 
13

  TV escola é uma programa da SEED do MEC, criado em 1996. Inicialmente foram distribuídos kits 

tecnológicos compostos por antenas parabólicas, TV, videocassete e fitas de vídeo virgens a todas as escolas 

públicas com mais de cem alunos. 
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Com o advento da tecnologia digital e a introdução no mercado de filmadoras 

digitais de baixo custo e fácil manuseio, além dos softwares de edição de vídeos, a criação e o 

uso de vídeo e áudio digitais se abriram a todos, inclusive a educadores e até alunos não-

especialistas nesta mídia.  

 

Figura 1: Vídeo digital, filmadora digital e software de edição de vídeo 
 

            

(Fonte: http://www.google.com.br/images) 

 

O vídeo digital foi lançado na década de 1990. Com este novo formato, tornou-se 

possível registrar vídeos em fitas cassetes digitais, sobre uma leve compressão para cada 

imagem, facilitando a transferência do vídeo diretamente para um computador, a fim de 

realizar a edição. Porém, restava ainda um fator limitador: a distribuição de vídeo. A 

princípio, o CD-ROM era, e ainda é, usado como dispositivo de armazenamento de vídeo 

digital. Porém, a web passou a ser uma fonte promissora, principalmente depois que se 

popularizou com a expansão e redução do custo de acesso ao público em geral.  

Ainda assim, a dificuldades continuavam: os arquivos de áudio e vídeo na web 

tinham que ser “baixados” completamente para o computador antes de poderem ser 

apreciados pelos usuários. Como os arquivos de mídia geralmente são muito pesados, o tempo 

para o download acabava sendo um impedimento para seu uso disseminado. Quando o 

streaming 
14

 surgiu, o tempo gasto para se baixar um vídeo da Internet foi reduzido 

                                                           
14 Forma de transmissão de vídeo mais sofisticada do que o download. Com a tecnologia de streaming, baixar e 

executar áudio e vídeo na web ficou mais leve e rápido. Enquanto que com o download comum é necessário 

descarregar primeiro o arquivo inteiro no computador para mais tarde executá-lo, e, finalmente, ver e ouvir o que 

o arquivo contém, com o streaming é possível ver e escutar o conteúdo enquanto o arquivo é baixado.  

 

http://www.google.com.br/images
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consideravelmente, pois este tipo de transmissão permite aos usuários visualizar um arquivo 

de vídeo diretamente de um servidor enquanto ele é baixado.  

 

Figura 2: Download de vídeo 
 

           

(Fonte: http://www.google.com.br/images) 

 

Além disso, a rápida expansão de sites de hospedagem de vídeos na web, tais 

como o YouTube, Dailymotion, Metacafe, Vimeo, Yahoo!Video, entre outros, estimularam as 

produções caseiras de vídeos digitais, tanto como forma de entretenimento, quanto para fins 

educacionais. Estes sites permitem a seus usuários carregarem e compartilharem vídeos nos 

diversos formatos digitais atualmente existentes (.wmv, .avi, .mov, mpeg, .mp4, DivX, FLV e 

.ogg.). 

 

Figura 3: Sites de hospedagem de vídeos 

 

       

(Fonte: http://www.google.com.br/images) 

http://www.google.com.br/images
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
http://pt.wikipedia.org/wiki/QuickTime
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mpeg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mp4
http://pt.wikipedia.org/wiki/DivX
http://pt.wikipedia.org/wiki/FLV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://www.google.com.br/images
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No âmbito educacional, a utilização cada vez mais disseminada de softwares de 

apresentação de slides, como, por exemplo, o PowerPoint, em palestras e aulas, tanto 

presenciais, quanto online, vem contribuindo para o aumento do uso do vídeo digital. As 

escolas começaram a perceber que as apresentações em slides poderiam adicionar valor às 

aulas, complementando o livro didático. Com isso, começaram a instalar em suas salas os 

projetores multimídia (datashow), juntamente com aparelhos de som, para que os professores 

pudessem incrementar suas práticas com recursos multimidiáticos. 

Segundo Videoaktiv (2007), com o Powerpoint, uma nova gama de professores 

passou a se familiarizar com as possibilidades das produções multimídia, pois ele permite 

adicionar às apresentações sons e imagens em movimento. Uma apresentação em slides com 

somente texto e imagens estáticas pode se tornar monótona para quem a assiste. A 

apresentação de filmes ou clips, intercalada com o texto, além de chamar mais a atenção do 

público, também pode ser usada como uma pausa para o discurso do apresentador. 

A técnica mais comum para inserir um vídeo em uma apresentação de slides é 

salvando-o em um arquivo no computador e inserindo-o na apresentação. Com a versão mais 

recente do Powerpoint, entretanto, já é possível inserir um vídeo diretamente de um site da 

Internet, sem a necessidade de baixá-lo previamente para o computador. 

 

Figura 4: Inserção de vídeo em apresentações de slides. 

 

 

            
(Fonte: http://www.google.com.br/images) 
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Nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), tais como TelEduc, 

Blackboard, WebCT e Moodle, os professores passaram a ter uma estrutura online simples 

nas quais podem inserir em suas aulas apresentações e recursos midiáticos de som e imagem, 

tornando a sala de aula virtual mais atrativa para os alunos.  

 

Figura 5: AVA com incorporação de vídeo-aula. 

 

 
(Fonte: http://www.google.com.br/images) 

 

Para os entusiastas dos recursos audiovisuais, o vídeo e o áudio digital tendem a 

se tornar componentes quase que indispensáveis tanto na educação online quanto na 

presencial, uma vez que podem contribuir para aumentar o letramento visual/digital dos 

alunos. No entanto, acrescentar recursos multimídia às aulas, por si só, não é suficiente para 

promover o letramento desejado em relação às imagens e mensagens veiculadas. As 

possibilidades pedagógicas do uso dos recursos midiáticos de som e imagem devem 

ultrapassar o uso tecnológico e focar o entendimento de como o vídeo e o áudio podem atuar 

como elementos poderosos, inovadores e criativos para melhorar o ensino e a aprendizagem. 

Na tentativa de integrar as mídias às suas práticas pedagógicas, conforme observa 

Prado (2009), é comum o professor desenvolver em sala de aula uma prática “tradicional” que 

foi consolidada ao longo de sua experiência profissional com o livro didático – transmitindo o 

conteúdo para os alunos – e, em outro momento, utilizando os recursos tecnológicos como um 

apêndice da aula. São procedimentos que revelam um processo de transição entre a prática 

tradicional e as novas possibilidades de reconstruções apoiada nos suportes digitais. No 

entanto, neste processo de transição, pode estar ocorrendo muito mais uma justaposição das 

mídias do que a desejada integração das mesmas às práticas pedagógicas.  

http://www.google.com.br/images


35 

 

  

Ainda segundo Prado (idem), no caso, por exemplo, de um professor que adota 

uma concepção reprodutora de aprendizagem, ele utiliza um vídeo apenas para o aluno 

assistir, abordando algum assunto visto em sala de aula. Porém, se não houver a mediação do 

professor, em algum momento - propiciando que as informações veiculadas pelo vídeo sejam 

interpretadas, ressignificadas e até representadas em outras situações de aprendizagem, 

possibilitando ao aluno transformar as informações em conhecimento – perde-se muito do 

potencial de leitura desta mídia, que carrega em si mensagens contextualizadas, por meio de 

uma linguagem própria, constituída pelo dinamismo de imagens, sons e textos. 

Além disso, o vídeo também pode ser utilizado como meio de representação do 

conhecimento do aluno, quando o professor permite ao aluno se tornar autor-produtor de 

idéias. Para isto, o professor precisa conhecer as implicações envolvidas na elaboração de um 

texto audiovisual e na produção de um vídeo, que incluem muito mais do que a 

operacionalização de uma filmadora (PRADO, 2009). 

Para que haja a integração satisfatória das mídias na escola é necessário que o 

professor conheça as especificidades dos recursos midiáticos, a fim de incorporá-los aos 

objetivos didáticos, para enriquecer, com novos significados, as situações de aprendizagem 

vivenciadas pelos alunos. Em diversas ocasiões, os docentes, por conta própria, se empenham 

em obter acesso a, se apropriarem de e até produzirem textos audiovisuais com seus alunos, 

de forma empírica, demonstrando interesse em desenvolver um papel intergeracional, como 

afirma Rosatelli (2007, p. 68), pois constroem “suas referências tecnológicas com base tanto 

no livro como nos suportes digitais”.  

Piovesan (1996 apud ROSATELLI, 2007) apresenta, de forma sintética, os 

diferentes estágios de uma linha do tempo para a apropriação da tecnologia do vídeo por parte 

do professor: primeiramente, os professores se preocupam em adquirir os equipamentos de 

exibição; em uma segunda etapa, a preocupação do docente reside na montagem de um acervo 

de programas que possam ser utilizados com certa regularidade, e que o acesso a tais 

programas seja facilitado; a terceira etapa inclui a utilização dos programas no processo 

educacional. Primeiramente, de forma isolada e esporádica; depois, esta prática vai, aos 

poucos, sendo sistematizada. Somente após algum tempo de experiência, o educador 

familiariza-se com todo o aparato envolvido no uso do vídeo, dominando os equipamentos, 

conhecendo o acervo e desenvolvendo metodologias para a utilização dos programas, ou seja, 

otimiza o processo educacional com o apoio do vídeo. Ao estar familiarizado com o processo, 
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o educador ganha desenvoltura, aperfeiçoa-se na leitura de mensagens audiovisuais, cada vez 

mais crítica, e, então, começa a querer escrever seus próprios textos audiovisuais. 

Observa-se que somente depois de se familiarizar com os aparatos tecnológicos é 

que o docente passa a se preocupar em desenvolver, junto a seus alunos, técnicas, 

primeiramente, de leitura e depois de escrita de textos e/ ou mensagens audiovisuais, que se 

tornam cada vez mais críticas com o aperfeiçoamento da prática pedagógica. Entretanto, a 

construção eficaz destas práticas somente pode ocorrer por meio de um trabalho em grupo, 

colaborativo, e em parceria, pautada na perspectiva de aprendizagem em rede, em que, de 

acordo com Prado (2009), o educador assume uma postura de “aprendente”. Ainda segundo a 

autora, a vivência da aprendizagem colaborativa não é algo simples, nem para os docentes e 

nem para os discentes, pois nela as pessoas expõem suas limitações e potencialidades, além de 

terem que chegar a um acordo sobre o grau de abertura para a negociação de significados 

entre os componentes do grupo. Existe o confronto de idéias, que exige o exercício de 

relacionamento, tolerância e convivência com os diferentes, além do diálogo com o outro e 

consigo mesmo. Esta reconstrução da prática docente é fundamental para que o uso da mídia 

audiovisual possa ser integrado às atividades pedagógicas, com o propósito de fornecer aos 

alunos novas formas de busca, interpretação, representação e compreensão dos conteúdos 

curriculares num escopo ampliado de ressignificações. 

Para aqueles que já possuem experiência com o uso das mídias audiovisuais na 

escola pode parecer estranha a discussão sobre a integração de mídias na educação em pleno 

século XXI. Entretanto, o uso de recursos de imagem e som nos setores educacionais tem se 

mostrado muito desigual e somente parcialmente assimilado, por diversos motivos, conforme 

assegura a Videoaktiv (2007). Enquanto que professores de mídias e tecnologias, de estudos 

culturais, artes e comunicação social costumam ser considerados como modelos de referência 

no assunto, e os docentes de áreas tais como linguagens e ciências da natureza apresentam 

alguma experiência, professores de outras disciplinas praticamente não utilizam mídias na 

sala de aula, por julgarem que não se aplicam às finalidades de seus currículos. 

Além disso, como o vídeo tradicionalmente está vinculado à idéia de ensino para 

transmissão de informação, conforme já discutido acima, o uso dos recursos audiovisuais com 

o propósito de interatividade e integração, apesar de gerar novas oportunidades, oferece 

grandes desafios para os docentes na utilização destas mídias em sala de aula.  

Ao longo dos tempos, diferentes tecnologias de imagem e som foram 

desenvolvidas, tais como o filme, a televisão, o vídeo, CD-ROM, DVD, videoconferência, TV 
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interativa e agora as mídias digitais baseadas na web. Todas, a princípio, para fins de 

comércio e para o setor de entretenimento, mas posteriormente encontraram seu lugar na 

educação. A partir do final do século passado, com a criação das tecnologias digitais 

manipuláveis pelo receptor, a promessa de interatividade vem sendo o foco principal das 

mídias audiovisuais. Como afirma a Videoaktiv (2007), a web possibilitou a acessibilidade e a 

interatividade de tais mídias e ainda acrescentou um novo elemento: a integração, ou seja, a 

combinação do vídeo com outras atividades de ensino-aprendizagem. Com isso, o vídeo não é 

mais visto como um recurso isolado. Essa mudança no valor do seu uso se deve parcialmente 

ao fato de educadores começarem a perceber uma nova oportunidade, uma reinvenção, para o 

uso de tecnologias criadas originalmente para outros fins não-pedagógicos.  

Em 1913, Thomas Edison declarou que os livros em um curto espaço de tempo se 

tornariam obsoletos nas escolas, pois os alunos seriam educados através dos olhos. Nove anos 

depois, reafirmou: “Eu acredito que o filme tende a revolucionar nosso sistema educacional e 

que, dentro de alguns anos, ele irá suplantar em grande parte, se não totalmente, o uso de 

livros didáticos”
15

. Quase um século depois, a previsão do inventor ainda não se concretizou - 

e dificilmente se concretizará - apesar de diversas pesquisas apontarem para o grande 

potencial do uso das imagens em movimento para fins didáticos. Moss (1983) observa que o 

vídeo difere de outras tecnologias de aprendizagem, pois a imagem em movimento pode 

ajudar o aluno a visualizar um processo ou como algo funciona. Ele oferece acesso a 

perspectivas externas, a formas diferentes de conhecimento visual. Ele pode fornecer 

descrições ricas para articular informações difíceis de serem descritas por meio de um texto. 

O autor vai mais longe e declara que o vídeo, em comparação às outras novas tecnologias, é 

capaz de oferecer à educação o desafio de repensar seus métodos e conteúdos, auxiliando a 

criar um foco menos centrado na instrução fornecida pelo professor e mais baseado no estudo 

voltado para o aluno.  

Esta perspectiva se tornou mais pronunciada com o advento do vídeo digital e a 

técnica de streaming. O desafio para educadores passou a ser o de incorporar os modos 

colaborativos, situacionais e conversacionais a esta nova mídia. O processo capaz de gerar 

experiências de ensino-aprendizagem significativas é aquele em que professores, alunos e 

recursos interagem entre si. Kearsley e Shneiderman (1998) declaram que isto requer uma 

forma mais social de aprendizado, em que o controle sobre os recursos didáticos é distribuído 

e compartilhado com a comunidade de aprendizagem. A possibilidade de combinar o vídeo 

                                                           
15

  “I believe that the motion picture is destined to revolutionise our educational system and that in a few years it 

will supplant largely, if not entirely, the use of textbooks.” – tradução livre (Videoaktiv, 2007). 
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digital com outras ferramentas ou interfaces da web oferece uma oportunidade de mudança do 

conceito do vídeo como ferramenta usada simplesmente para fins de apresentação e instrução 

para o de uma interface com foco na atividade, colaboração e comunicação docente e 

discente. 

Moran (1995) propõe um roteiro simplificado e esquemático com algumas formas 

de se trabalhar o vídeo na sala de aula, que pode ser adaptado à realidade de cada professor e 

dos seus alunos, incluindo a leitura e análise de vídeos e também sua produção, como recurso 

motivador para a expressão crítica, em um trabalho em grupo, colaborativo e dialógico. 

Para o autor, no que se refere a vídeos já produzidos (existentes), estes podem ser 

utilizados para os seguintes propósitos: (a) sensibilização, a fim de se introduzir um novo 

assunto, despertar a curiosidade, a motivação para novos temas e facilitar o desejo de pesquisa 

nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria; (b) ilustração, para compor 

cenários desconhecidos dos alunos, trazendo para a sala de aula realidades distantes dos 

alunos; (c) simulação de experiências que seriam perigosas em laboratório ou que exigiriam 

muito tempo e recursos e (d) conteúdo de ensino, para mostrar e discutir determinado assunto, 

seja diretamente, ao informar sobre um tema específico, orientando a sua interpretação, ou 

indiretamente, quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares.  

Para vídeos produzidos por professores e alunos, os propósitos são os seguintes: 

(a) documentação de eventos de aulas, de estudos, do meio, de experiências, de entrevistas, e 

de depoimentos; (b) intervenção, editando um determinado material audiovisual, de forma a 

compactá-lo ou introduzir novas cenas com novos dados e novas interpretações mais 

próximas dos aluno; (c) expressão, nova forma de comunicação, auxiliando os alunos a 

expressarem suas próprias visões e opiniões sobre determinados temas; (d) avaliação dos 

alunos, do professor e do processo; (e) “espelho”, para análise do grupo e dos papéis de cada 

um, para acompanhar o comportamento participativo dos alunos e para que o professor possa 

se ver, examinar sua comunicação com os alunos, suas qualidades e defeitos e (f) 

integração/suporte de outras mídias, como televisão e cinema, gravando em vídeo programas 

da televisão, filmes de longa metragem, documentários, para ampliar o conhecimento de 

cinema, iniciando os alunos na linguagem audiovisual ou, então, interagindo com outras 

mídias como o computador, o CD-ROM, os videogames e a Internet.  

Os projetos de leitura e produção de vídeos propostas por professores podem 

envolver práticas de mediação docente que, segundo Fantin (2007), cumprem os objetivos e 

pressupostos da Mídia-Educação ao fazer educação com os meios (usando o cinema, filmes e 
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vídeos em contextos de fruição), sobre os meios (leitura crítica através da análise 

cinematográfica) e através dos meios (produzindo roteiros e mídias audiovisuais). Embora o 

aluno possa, “espontaneamente”, fazer da vivência de assistir filmes uma experiência de 

fruição, participação estética e significação, por que não ampliar tais possibilidades no sentido 

da autoria e da produção? Dessa forma, a intervenção pedagógica deve envolver a análise dos 

filmes/vídeos, seu uso instrumental como forma de conhecimento e leituras diversas, bem 

como a possibilidade de produção de mídias pelos alunos e sua reflexão. 

Além disso, possibilitar aos alunos o desenvolvimento de habilidades para que se 

tornem capazes de expressar o que pensam, de forma crítica, autônoma e, porque não, 

divertida, por meio da análise e produção de vídeos significa não só permitir que adquiram 

capacidade de aprendizagem colaborativa, mas também de atuação como cidadãos ativos. 

Hammer (2004 apud KELLNER, 2008b) destaca como os projetos de análise e produção de 

vídeos são capazes de empoderar os alunos, a fim de que aprendam as convenções e as 

técnicas de produção de mídia e as utilizem para alcançar seus próprios objetivos e 

expressarem suas próprias vozes na sociedade. 

Adicionalmente, devido à mobilidade, portabilidade e conectividade possibilitadas 

pelas novas mídias e tecnologias conectadas à Internet, o desafio da mídia-educação na 

atualidade vai além da tentativa de se evitar a recepção e o consumo passivo das mensagens 

midiáticas, como alerta Fantin (2008). Hoje, segundo a autora, a questão é a de educar não 

somente para o consumo responsável, mas também para uma produção responsável. A 

interatividade que estas mídias propiciam faz com que a comunicação aconteça com pessoas e 

não só com conteúdos, e as pessoas não são mais apenas receptoras de informações, mas 

produtoras e autoras de conteúdos disponíveis aos outros usuários. E isso precisa ser discutido 

e problematizado pela educação.  

 

2.2  LETRAMENTO MIDIÁTICO E PEDAGOGIA CRÍTICA DAS MÍDIAS. 

 

2.2.1  Letramento x alfabetização 

 

O conceito de “saber ler e escrever”, no século XXI, indubitavelmente, não é o 

mesmo de séculos anteriores. Pelo menos desde o final do século XX, por volta da década de 

1980, segundo Soares (2009), vem surgindo a preocupação entre estudiosos da área da 
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lingüística e educação a respeito da insuficiência do uso da palavra “alfabetizado” para 

qualificar aquele indivíduo que domina as práticas de leitura e escrita.  

Em uma sociedade grafocêntrica como a nossa, adquirir e interpretar o código de 

uma língua é apenas uma das etapas, a inicial, para se tornar letrado. Por este motivo, surgiu, 

na Língua Portuguesa, a necessidade de se distinguir “alfabetização” de “letramento”.  

Conforme Soares (idem), uma pessoa analfabeta é aquela que não sabe ler e 

escrever e, por isso, não consegue exercer plenamente seus direitos de cidadão, é 

marginalizado pela sociedade, e não tem acesso aos bens culturais das sociedades letradas e 

grafocêntricas. Por outro lado, o alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, que 

adquiriu a “tecnologia” da leitura e da escrita. Entretanto, ser alfabetizado não é 

necessariamente ser letrado. O letrado, ou seja, quem vive o estado ou a condição de 

letramento, não só sabe ler e escrever como também usa socialmente e pratica a leitura e a 

escrita, além de responder adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e 

diferenciado da leitura e da escrita. 

Ainda segundo a autora, o estado ou condição de letramento é um fenômeno que 

só recentemente se configurou como uma realidade no contexto social brasileiro. O 

analfabetismo sempre foi uma preocupação em nosso país, desde o Brasil Colônia até hoje. 

Por este motivo, sempre houve a palavra “alfabetizado” para qualificar o contrário da 

condição de analfabeto. A enorme dimensão desse problema não permitia perceber a outra 

realidade, em que não bastava apenas saber ler ou escrever: era preciso também saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente.  

Conforme o analfabetismo foi sendo combatido no Brasil e a sociedade foi se 

tornando cada vez mais centrada na escrita, um novo fenômeno foi sendo constatado: muitas 

pessoas, mesmo alfabetizadas, ou seja, tendo aprendido o código alfabético, a “tecnologia” 

necessária para se ler e escrever, não haviam adquirido a competência necessária para se 

envolverem em práticas sociais da leitura e da escrita. Desse modo, quando o analfabetismo 

começou a ser relativamente combatido e novas e diversas demandas de leitura e escrita 

apareceram, devido ao desenvolvimento social, político, cultural e econômico do país, surgiu 

a necessidade de se criar uma nova palavra na Língua Portuguesa para se distinguir estes dois 

estados de leitura e escrita. Por esse motivo, foi criado o termo “letramento”. 

Soares (idem) explica que a palavra “letramento”, no Brasil, foi criada a partir da 

tradução, ao pé da letra, do inglês literacy, palavra proveniente de littera (em latim, letra), 

mais o sufixo cy, que indica qualidade, condição ou estado. Traduzindo a definição, literacy é 
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a condição de ser letrado. Portanto, aqui no Brasil, adota-se o termo “letramento” para 

significar o estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler e escrever, mas que cultiva e 

exerce as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive. Com 

isso, ocorreu uma mudança na maneira de se considerar o significado do acesso à leitura e à 

escrita em nosso país – da mera aquisição da “tecnologia” do ler e do escrever à inserção nas 

práticas sociais de leitura e escrita, o que resultou no uso do termo “letramento” ao lado do 

termo “alfabetização”. É interessante notar, conforme ressalta Kleiman (2002, p. 21) que 

Freire usou o termo “alfabetização” em sua época com um sentido bem próximo ao que hoje 

se denomina “letramento”, isto é, “uma prática sociocultural de uso da língua escrita que vai 

se transformando ao longo do tempo, de acordo com as épocas e as pessoas que a usam e que 

pode vir a ser libertadora”.  

Soares (2009) também aponta que quando os países desenvolvidos denunciam 

índices preocupantes de illiteracy em suas populações, não estão falando de analfabetismo 

(uma vez que é praticamente zero nestes lugares), mas sim da falta de letramento das pessoas, 

ou seja, elas não vivem em estado ou condição de quem sabe ler e escrever e não 

incorporaram os usos da escrita, não se apropriaram plenamente das práticas sociais de leitura 

e de escrita. 

No Brasil, por outro lado, a concepção de alfabetização adotada por décadas, 

tradicionalmente, tinha como foco fazer com que aluno chegasse ao reconhecimento das 

palavras, garantindo assim o domínio das correspondências fonográficas. Ou, no máximo, de 

acordo com algumas abordagens, desenvolvia-se este saber com base em um “universo de 

palavras que fossem significativas para o aluno no seu meio cultural, como nas famosas 

cartilhas regionais”, conforme afirma Rego (2006). Para a autora, de modo geral, adotava-se 

uma visão comportamental da aprendizagem, de natureza cumulativa, baseada na cópia, 

repetição e reforço, com ênfase nas associações e na memorização das correspondências 

fonográficas, negligenciando-se a importância do desenvolvimento, por parte da criança, do 

entendimento de como funciona o sistema de escrita alfabética e de como usá-lo, desde o 

início, em situações reais de comunicação. 

O Quadro 1, a seguir, apresenta as principais diferenças entre a alfabetização 

tradicional e as práticas propostas para os estudos de letramento: 
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Quadro 1: Alfabetização tradicional x letramento 

 

Alfabetização tradicional Letramento 

Prática individual de domínio do código. Práticas sociais, situadas em contextos 

específicos, culturalmente determinadas. 

Foco na capacidade individual de aquisição da 

escrita ( portanto, competitiva). 

Foco na prática coletiva, da qual cada um 

participa segundo sua experiência, sua 

capacidade. 

Prática homogênea, determinada por poucas 

instituições dominantes. 

Práticas diversificadas, segundo instituições, 

objetivos, identidades e papéis dos participantes, 

etc. 

Objetivo da prática escolar: preparo, para 

transferência a outros contextos; prática circular 

(ler/escrever para aprender a ler/escrever). 

Objetivo: realização de tarefas específicas. 

Ler/escrever com alguma outra finalidade 

(prazer, escape, aprendizagem, contato, etc.). 

A unidade analítica de ensino privilegiada é a 

palavra e seu significado, desde a letra/sílaba, 

até a frase ou na seqüência/coleção de frases. 

A unidade básica privilegiada é o texto e a 

produção de sentido. 

Gêneros privilegiados: os das instituições 

literária, acadêmica e, mais recentemente, 

jornalística. 

Além desses, também gêneros dos domínios 

discursivos do cotidiano familiar, da 

publicidade, da burocracia, do comércio, da 

política, etc. 

(Fonte: KLEIMAN, 2002, p. 3) 

 

Para Kleiman (2002), na concepção que enfatiza a dimensão social dos usos da 

língua (letramento), considera-se que o domínio das letras pelo aluno corresponde apenas aos 

aspectos de instrumentação. Somente quando o aluno conhece as funções sociais dos textos 

escritos é que percebe mais facilmente a necessidade de adquirir o código para poder ler e 

escrever de forma autônoma e aí saber identificar as funções que tornam valiosa a aquisição 

desse instrumento.  

O processo de letramento no Brasil normalmente é associado a uma função que 

deve ser exercida somente por professores de Língua Portuguesa. Soares (2009), entretanto, 

denuncia que este tipo de pensamento é um engano: letrar é função e obrigação de todos os 

professores. Até porque, em cada área de conhecimento, a escrita tem peculiaridades, e os 

professores que nela atuam é que as conhecem e dominam. A quantidade de informações, 

conceitos e princípios em cada área de conhecimento, no mundo atual, e a velocidade com 

que essas informações, conceitos e princípios são ampliados, reformulados e substituídos, 

fazem com que o estudo e a aprendizagem devam focar, fundamentalmente, a identificação de 

ferramentas de busca de informação e de habilidades de usá-las, através de leitura, 

interpretação e relacionamento de conhecimentos. Conseqüentemente, desenvolver práticas de 

letramento na escola é atribuição de todos os professores, de qualquer disciplina. 
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2.2.2  Os novos letramentos 

 

É importante observar que, quando se trata da aquisição da leitura e da escrita na 

cultura impressa, costuma-se usar o termo “letramento” no singular. No entanto, abordagens 

recentes dos Estudos de Letramento apontam para uma multiplicidade de práticas sociais de 

leitura, escrita e uso da língua/linguagem nas sociedades letradas contemporâneas. Os 

múltiplos letramentos - ou seja, a pluralização do termo “letramento” - são um reflexo, 

segundo Soares (2002) da multiplicação de práticas de leitura e de escrita trazidas pela vasta 

disponibilização de acesso a inúmeras tecnologias e mídias digitais na sociedade atual, em 

oposição ao fenômeno singular do “letramento” típico da mídia impressa. Para a autora, as 

novas mídias e tecnologias digitais estão propiciando novas práticas sociais de leitura e de 

escrita, centradas na cultura da tela, na cibercultura, que podem conduzir o indivíduo a um 

estado ou condição diverso daquele a que conduz o letramento na cultura do papel, ou seja, da 

mídia impressa. Soares (idem, p. 147) observa que a escrita na tela possibilita a criação de um 

texto fundamentalmente diferente do texto no papel, o hipertexto
16

.  

O texto no papel é escrito e é lido linearmente, seqüencialmente – da esquerda para a 

direita, de cima para baixo, uma página após a outra; o texto na tela – o hipertexto – 

é escrito e é lido de forma multilinear, multi-seqüencial, acionando-se links ou nós 

que vão trazendo telas numa multiplicidade de possibilidades, sem que haja uma 

ordem predefinida. A dimensão do texto no papel é materialmente definida: 

identifica-se claramente seu começo e seu fim, as páginas são numeradas, o que lhes 

atribui uma determinada posição numa ordem consecutiva – a página é uma unidade 

estrutural; o hipertexto, ao contrário, tem a dimensão que o leitor lhe der: seu 

começo é ali onde o leitor escolhe, com um clique, a primeira tela, termina quando o 

leitor fecha, com um clique, uma tela, ao dar-se por satisfeito ou considerar-se 

suficientemente informado – enquanto a página é uma unidade estrutural, a tela é 

uma unidade temporal. 

 

Para Silva (2006), o hipertexto na tela do computador seria um novo paradigma 

tecnológico capaz de libertar o ser humano da lógica da distribuição, típica dos sistemas de 

mídia em massa predominantes no século passado. Este tipo de texto permite que o indivíduo 

ultrapasse a condição de consumidor passivo de certa mídia e se torne sujeito operativo, 

participativo e criativo. Soares (2002, p. 149), por sua vez, constata que a tela, como novo 

                                                           
16

 Como observa Silva (2006), a idéia de hipertexto foi primeiramente enunciada por Vannemar Bush, em 1945, 

quando os computadores ainda não eram usados. Ele imaginou um sistema de organização de informações que 

funcionasse de modo não-linear, similar ao raciocínio humano. Só na década de 1960 é que Theodore Nelson 

usou o termo “hipertexto” referindo-se à memória do computador. A idéia básica do hipertexto seria daquele 

texto que possibilita a visualização de uma escritura múltipla na tela através de janelas que vão se abrindo e links 

que ligam palavras-chave de um texto a outros disponíveis na memória. Soares (2002) lembra que a estrutura do 

hipertexto, apesar de típica da cultura da tela, também é usada na cultura do papel por autores como Borges e 

Calvino.  



44 

 

  

espaço de escrita, traz mudanças significativas “nas formas de interação entre escritor e leitor, 

entre escritor e texto, entre leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e 

o conhecimento”. Apesar de haver poucos estudos sobre os processos cognitivos envolvidos 

na escrita e na leitura de hipertextos, a autora acredita que a tela do computador, quando 

usada como espaço de escrita e de leitura, traz não somente novas formas de acesso à 

informação, mas também novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, novas 

maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento, um novo estado ou condição que 

adquirem aqueles que se apropriam das novas tecnologias e mídias digitais e exercem práticas 

de escrita e de leitura na tela. 

De acordo com ROJO et al. (2008), o letramento escolar, tal como o conhecemos, 

voltado principalmente para as práticas de leitura e escrita de textos em gêneros escolares 

(anotações,\resumos, resenhas, ensaios, dissertações, descrições, narrações e relatos, 

exercícios, instruções, questionários, dentre outros) e para alguns poucos gêneros 

escolarizados advindos de outras esferas (literária, jornalística, publicitária), baseado na mídia 

impressa, não é suficiente para atingir as metas de letramento exigidas pela sociedade atual.  

O surgimento e a ampliação de acesso às TIC e mídias digitais deram margem 

para três mudanças principais na reflexão sobre os letramentos socialmente requeridos: (a) a 

intensificação e a diversificação da circulação da informação nos meios de comunicação 

digital, que, se distanciam dos meios impressos, resultando em mudanças nas maneiras de ler, 

de produzir e de fazer circular textos nas sociedades; (b) a diminuição das distâncias espaciais 

e temporais, determinadas pela velocidade e quase instantaneidade dos transportes, da 

informação, dos produtos culturais das mídias, o que também colaboram para mudanças nas 

práticas de letramentos; e (c) a multissemiose que os recursos multimidiáticos e 

hipermidiáticos do texto eletrônico trazem para o ato de leitura: “já não basta mais a leitura do 

texto verbal escrito – é preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras 

modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, fala, música) que o 

cercam, ou intercalam ou impregnam” (ROJO, 2009). 

Para Dionísio (2007), se a aprendizagem e a construção do conhecimento é 

mediada por textos, sejam eles no sentido mais corrente (escritos, com linguagem verbal) ou 

os que integram múltiplos sistemas semióticos, é compreensível que haja, nos estudos do 

letramento, uma preocupação com as práticas pedagógicas, pois, por meio delas, os sujeitos 

aprendem e constroem novos conhecimentos. Os Novos Estudos do Letramento têm 

preocupado com a criação de práticas escolares e educacionais que respondam, de forma 
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produtiva, eficiente e eficaz, àquilo que são, na verdade, as práticas de letramento exigidas 

dos indivíduos na sociedade. 

 

2.2.3  Letramento midiático e a pedagogia crítica 

 

O rico mundo multimidiático digital contribui para alterar e expandir o conceito 

tradicional de letramento, a fim de incluir outras formas de se “ler” e “escrever” da sociedade 

atual. Como afirma Thoman (2004), as informações sobre o mundo nos chegam não mais 

somente por meio de palavras em um pedaço de papel, como na cultura impressa, mas, cada 

vez mais, por meio de imagens e sons poderosos de nossa atual cultura multimidiática. 

Durante o dia inteiro o homem é exposto a centenas – talvez milhares – de imagens e idéias 

transmitidas não somente pela televisão, mas também por sites da web, filmes, capas de 

revistas, e-mail, video games, música, mensagens de telefone celular, cartazes, entre outros.  

As diversas mídias não só moldam a cultura – elas são a própria cultura do século 

XXI. Segundo Thoman (idem), no entanto, apesar de as mensagens midiáticas parecerem 

auto-explicativas, na verdade, elas se valem de uma “linguagem” audiovisual complexa que 

possui suas próprias regras (gramaticais) e que pode ser usada para expressar muitos conceitos 

e idéias sobre o mundo. Nem tudo pode ser óbvio, a princípio. Por este motivo, os jovens 

precisam se tornar fluentes na “leitura” e na “escrita” da linguagem destas mensagens 

inundadas de textos, imagens e sons, assim como aprendem a “ler” e a “escrever” a linguagem 

das comunicações impressas.  

Ainda segundo a autora (idem), na sociedade digital atual, o conteúdo das 

mensagens midiáticas não é mais tão relevante. Ele é somente um dos milhares recebidos por 

dia. O que importa é a capacidade do homem de analisar as novas informações recebidas, 

compará-las com seu conhecimento prévio, formular uma resposta e finalmente comunicar a 

outras pessoas sua decisão ou ponto de vista. Em outras palavras, a mensagem em si não é o 

que realmente importa, mas sim como ele compreende a mensagem, e, por conseguinte, o 

mundo midiático que o cerca. Isso demanda um novo tipo de letramento, baseado em um 

mundo real de informações instantâneas, interatividade global e mensagens criadas em 

diferentes plataformas multimidiáticas digitais. 

Com este propósito é que surge o “letramento midiático”, que, de acordo com 

Tyner (2002 apud THOMAN, 2004), é a expansão do conceito de “letramento” a fim de 

incluir o desenvolvimento da leitura e a escrita por meio do uso de ferramentas de 
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comunicação, e que tem como base não só ensinar sobre as mídias, mas desenvolver o 

pensamento crítico e criativo – como, por exemplo, capacitar as pessoas a identificar 

conceitos chave, fazer conexões entre diversas idéias, fazer perguntas pertinentes, formular 

respostas, identificar as falácias – enfim, promover ações que formem a base tanto da 

liberdade intelectual quanto do exercício da cidadania em uma sociedade democrática.  

Especialistas afirmam que o letramento midiático é um movimento em direção à 

expansão das noções de letramento a fim de que passe a incluir as poderosas mídias pós-

impressas que dominam nosso ambiente informacional. Fedorov (2003) declara que o letrado 

midiaticamente é capaz de decodificar, avaliar, analisar e produzir tanto mídia impressa 

quanto eletrônica. 

Apesar de ainda não ser uma realidade no Brasil, a inclusão do letramento 

midiático nos currículos escolares já acontece em diversos países do mundo, principalmente 

na Europa e na América do Norte. Com a evolução das mídias de sua forma analógica para a 

digital, a convergência das mídias
17

, a conseqüente amplitude da difusão de conteúdo digital e 

a multiplicação de plataformas móveis de distribuição de informações, criaram-se novos 

desafios para o letramento midiático, de acordo com o documento intitulado “Recomendação 

da Comissão sobre literacia mediática no ambiente digital para uma indústria audiovisual e de 

conteúdos mais competitiva e uma sociedade do conhecimento inclusiva”, de 20 de agosto de 

2009. A Comissão das Comunidades Européias recomenda que se deva debater, em 

conferências e outros eventos públicos, a inclusão, em todos os Países Membro da União 

Européia, da disciplina de educação para as mídias no programa escolar obrigatório e do 

letramento midiático nas competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, 

enunciadas na Recomendação da Comissão Européia para letramento midiático (2009). Com 

estas iniciativas, acredita-se que os cidadãos poderão desenvolver capacidades analíticas para 

melhor entenderem, intelectual e emocionalmente, as múltiplas mídias digitais 

contemporâneas e assim participar ativamente da sociedade, uma vez que o letramento 

midiático é hoje considerado como uma das condições essenciais para o exercício de uma 

cidadania ativa e plena, capaz de evitar ou diminuir os riscos de exclusão da vida social. 

De acordo com o Center for Media Literacy – CML (2003), organização 

americana criada para a promoção de práticas e treinamento de letramento midiático naquele 

                                                           
17 Entende-se por convergência das mídias, de acordo com Jenkins (2006), como o fluxo de conteúdo que 

atravessa mídias distintas, a cooperação entre diversas indústrias de mídia e o comportamento migratório das 

audiências. Tal fluxo é fortemente condicionado pela participação ativa dos consumidores, vista pelo autor como 

crucial para a circulação destes conteúdos.  
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país, qualquer proposta de letramento midiático para o século XXI deve focar mais o processo 

do que o conteúdo. O objetivo deste tipo de letramento não é memorizar fatos sobre as mídias 

ou tornar os alunos aptos a produzir um vídeo ou elaborar uma apresentação em PowerPoint. 

Ao contrário, a sua finalidade é explorar perguntas que possam surgir quando se adota uma 

visão crítica em relação às mensagens midiáticas, que podem ser impressas ou eletrônicas.  

Além disso, o letramento midiático também deve expandir o conceito de “texto” e 

incluir não somente aqueles escritos, mas também qualquer forma de mensagem – que se fala, 

se ouve ou se vê (ou todas juntas), que pode ser usada para criar e disseminar idéias entre os 

seres humanos. O entendimento global desse tipo de texto envolve não somente atividades de 

desconstrução - ou seja, separar e analisar (“ler”) uma mensagem pré-existente - mas também 

atividades de construção – que incluem produzir (“escrever”) opiniões e idéias de diversas 

maneiras nas ferramentas multimidiáticas atualmente disponíveis aos jovens que crescem na 

era digital.  

Por último, o letramento midiático deve ser caracterizado pelo princípio do 

questionamento, que vem a ser formular perguntas importantes sobre qualquer coisa que se vê 

ou lê. Com o objetivo de promover o ceticismo saudável, o desafio do educador não é o de 

fornecer respostas, mas estimular mais perguntas, guiando, incitando e desafiando o aprendiz 

a como chegar a uma resposta. 

Todavia, Kellner (2008a) afirma que mesmo concordando com a necessidade de 

se ampliar o conceito de letramento e de expandir o entendimento da comunicação para além 

dos textos impressos, isto, por si só, não é suficiente para a realização de uma reconstrução 

democrática da educação e da sociedade, pois nem todo letramento midiático envolve um 

debate crítico em relação às mídias.  

 Algumas abordagens de letramento midiático visam a proteger ou “vacinar” as 

pessoas contra os perigos da manipulação e dependência da mídia, pressupondo as audiências 

das mídias como passivas e valorizando a tradicional cultura impressa sobre a cultura da 

mídia. Outras tendem a valorizar as qualidades estéticas da mídia e das artes, e a ensinar aos 

alunos habilidades técnicas para simplesmente reproduzirem representações hegemônicas, 

sem provocar qualquer problematização, com pouca consciência de implicações ideológicas 

ou qualquer tipo de crítica social. Há outras abordagens, ainda, que até incluem no letramento 

a cultura popular e as múltiplas formas de mídia (música, vídeo, internet, anúncios etc.), ao 

mesmo tempo em que trabalham dentro de uma tradição de alfabetização na forma impressa. 

No entanto, acreditam que a educação pode e deve ser politicamente neutra e que o trabalho 
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do professor é expor os alunos objetivamente aos conteúdos da mídia, sem pensar em 

questões de ideologia e poder. 

Para o autor, as abordagens de letramento midiático acima descritas, apesar de 

ajudarem na disseminação da educação midiática, minam o potencial transformador da 

educação midiática de ser uma ferramenta poderosa para desafiar a opressão e fortalecer a 

democracia. O movimento de letramento midiático em muitos países do mundo tem sido 

muito bem sucedido ao promover importantes conceitos de semiótica e intertextualidade, 

além de trazer a cultura popular para a educação pública. Contudo, sem a inclusão da 

pedagogia crítica e os estudos culturais, o letramento midiático corre o risco de se tornar 

apenas mais um livro de receitas com propostas para incentivar ainda mais a função de 

reprodução social da educação. 

O tipo de letramento midiático proposto por Kellner (idem) inclui aspectos das 

três abordagens expostas, porém, enfocando uma abordagem crítica, denominada pelo autor 

de “pedagogia crítica das mídias”. Esta abordagem ensina os modos de usar a mídia como 

instrumento e transformação social e inclui a noção de audiências ativas no processo de 

construção de significado, como uma luta cultural entre leituras dominantes, leituras de 

oposição ou leituras negociadas. Este modelo não só amplia a noção de letramento e análise 

textual, mas também inclui o debate sobre questões de contexto social, controle, resistência e 

prazer, desafiando, assim, noções relativistas e apolíticas de algumas abordagens de 

letramento midiático e orientando professores e alunos a compreender como o poder e a 

informação estão sempre relacionados.  

O letramento midiático crítico de Kellner (idem) se constitui, assim, em uma 

forma de crítica às tendências atuais de abordagem de letramento e um projeto político pela 

mudança social democrática. Isso envolve uma abordagem crítica multiperspectívica da 

cultura e das indústrias populares, que trate de questões de classe, raça, gênero, sexualidade e 

poder, além de promover a produção de mídia alternativa anti-hegemônica. 

Kellner (2008a) enfatiza ainda que os conceitos centrais do letramento midiático 

crítico são muito relevantes para a educação progressista e transformadora, quando ensinados 

por meio de uma abordagem crítica, compatível com as propostas de Freire e Giroux. Freire 

(2001), utilizando uma pedagogia de problematização, promove a consciência crítica que 

envolve a percepção e análise de situações e problemas concretos. Esta abordagem exige a 

comunicação dialógica entre alunos e professores, que devem aprender uns com os outros e 

ensinar uns aos outros, o que requer a reflexão crítica juntamente com a ação, para que se 
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possa transformar a sociedade. Por sua vez, Giroux (1988) afirma que o papel dos professores 

não é apenas o de ensinar um corpo de conhecimento, mas ajudar os estudantes a verem os 

interesses ideológicos e políticos aos quais o conhecimento curricular pode estar vinculado. 

Ele envolve não apenas o modo como o conhecimento pode ser utilizado para totalizar e 

objetivar, mas também como pode ser usado para libertar os estudantes de forma que possam 

se tornar membros críticos e responsáveis de uma democracia. O papel do professor como 

intelectual transformador envolve ajudar o aluno a desenvolver uma consciência crítica que 

relacione a escolaridade com as esferas públicas de cultura, história e política. “Por essa 

razão, a pedagogia crítica das mídias deve envolver a análise e a produção crítica de mídia por 

parte do aluno” (KELLNER, 2008a, p. 706). 

A pedagogia crítica das mídias, que evoluiu a partir de estudos culturais, não se 

resume a modelos pedagógicos rígidos. Inclui uma estrutura de compreensões conceituais a 

partir das quais os educadores podem estruturar seus objetivos, interesses e estratégias. 

Existem, no mundo todo, várias listas de conceitos que variam em números e formas de 

expressão, elaboradas por diversas pessoas ou organizações. Em geral, segundo Kellner 

(2008b, p. 690), todas tendem a coincidir em pelo menos cinco elementos básicos, elencados 

a seguir: 

1) o reconhecimento da construção da mídia e da comunicação como um processo 

social, em oposição a aceitar textos como transmissores isolados de informações, 

neutros ou transparentes;  

2) algum tipo de análise textual que explore as linguagens, gêneros, códigos e 

convenções do texto;  

3) uma exploração do papel das audiências na negociação de significados;  

4) a problematização do processo da representação para revelar e colocar em 

discussão questões de ideologia, poder e prazer;  

5) a análise da produção, das instituições e da economia política que motivam e 

estruturam as indústrias de mídia como negócios corporativos em busca de lucro. 

Para Kellner (2008a), o letramento midiático crítico é uma resposta educacional, 

baseada na pedagogia crítica, que amplia a noção de letramento, incluindo diferentes formas 

de comunicação de massa, cultura popular e novas tecnologias. Ele também aprofunda o 

potencial do letramento para analisar criticamente relações entre a mídia e as audiências, 

informação e poder. Com essa análise, a produção de mídia alternativa oferece aos alunos o 

poder de criar suas próprias mensagens, que podem desafiar textos e narrativas de mídia.  
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Thoman (2004) complementa o pensamento de Kellner ao afirmar que o 

letramento midiático fornece a base e as práticas pedagógicas para o novo letramento 

necessário para a vida, o trabalho e a cidadania no século XXI. Mais do que isso, ele constrói 

o caminho para que se dominem as capacidades exigidas para a aprendizagem contínua em 

um mundo em constante mudança. 

No entanto, para que a escola passe a incorporar o letramento midiático, é preciso 

que o professor se torne um mídia-educador. Conforme Fantin (2006), o perfil profissional 

deste educador deve se basear na transversalidade, na flexibilidade e na integração de saberes. 

A formação deste profissional depende de um plano político e organizativo e da coordenação 

entre a universidade, a escola e o mundo da formação. A autora afirma também que a mídia-

educação somente será incorporada à formação de educadores no Brasil, a partir do momento 

em que a universidade passar a adotar uma visão transversal e integrada de saberes e de 

disciplinas, ou seja, aceitar a necessidade de uma mudança cultural e repensar o significado 

do ensino-aprendizagem. Em relação à escola, esta esbarra no confronto de opiniões entre 

aqueles que acreditam nas mídias como subcultura de entretenimento, e que jamais devem ser 

trazidas para dentro da sala de aula, e os que defendem a necessidade de transformar o modo 

de aprendizagem e consideram importante uma reavaliação da sociedade e da escola em 

relação à mídia-educação e seus efeitos, pautados em iniciativas do poder público e de 

espaços não institucionais ligados às diversas práticas culturais.  

Zanchetta (2009) acrescenta que a mídia-educação do século XXI deve enfrentar 

não somente o desafio de desmistificar programas e desconstruir e reconstruir mensagens 

midiáticas, atividades características de boa parte das práticas de letramento midiático 

adotadas no século passado, mas precisa conviver com outra perspectiva: a de que 

consumidores individuais também produzem e têm possibilidade de fazer propagar 

informações em escala global na sociedade em rede. Desse modo, a antiga perspectiva de 

“proteção” deve ser substituída pela idéia de “preparação”. 

No Brasil, as orientações curriculares do MEC contemplam a educação para as 

mídias por meio de uma proposta de desenvolvimento de práticas de letramento midiático na 

área de linguagens e suas tecnologias, no Ensino Médio, justamente com o propósito de 

preparar os jovens não somente para os desafios do mercado de trabalho, mas também para a 

cidadania ativa, da seguinte forma: 

A escola que se pretende efetivamente inclusiva e aberta à diversidade não pode 

ater-se ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se para os múltiplos 

letramentos, que, envolvendo uma enorme variação de mídias, constroem-se de 

forma multissemiótica e híbrida – por exemplo, nos hipertextos na imprensa ou na 
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internet, por vídeos e filmes, etc. Reitera-se que essa postura é condição para 

confrontar o aluno com práticas de linguagem que o levem a formar-se para o 

mundo do trabalho e para a cidadania com respeito pelas diferenças no modo de agir 

e de fazer sentido (BRASIL, 2006, p. 29). 

 

Apesar disso, a inserção da Mídia-Educação e das práticas de letramento 

midiático nas escolas brasileiras ainda é restrita e deixa a desejar, se comparada a países 

europeus e norte-americanos. Algumas iniciativas governamentais já estão sendo 

desenvolvidas com este propósito, tais como o curso “Mídias na Educação”
18

, promovido pelo 

Ministério da Educação (MEC) e desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), em parceria com secretarias de educação e universidades públicas e o “Por Dentro 

dos Meios”
19

, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro, via Multirio, criado por profissionais de educação e comunicação 

da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) planetapontocom, que são 

um importante passo em direção à formação de mídia-educadores para atuarem nas escolas 

públicas municipais, estaduais e federais do Brasil. 

 Para Zanchetta (2010), as diretrizes governamentais relativas à Educação para as 

Mídias até esboçam alguma mudança e dão lugar a um “perfil mais atento à sensibilidade para 

as questões tecnológicas e para o domínio da informação que circula no cotidiano” (idem, p. 

7). No entanto, esta "abertura" ainda é feita de forma tímida, uma vez que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) são vagos e não estabelecem os rumos necessários para esse 

tipo de trabalho. Na escola, o desenvolvimento do letramento midiático fica a cargo das 

disciplinas e de trabalho interdisciplinar, sem se atribuir as responsabilidades aos agentes 

educacionais. O autor critica que o estudo midiático tem que se ajustar às características das 

disciplinas específicas, que, por sua vez, não apresentam uma integração significativa com o 

universo da mídia. 

Quando o assunto é a formação do professor para lidar com as mídias, Zanchetta 

(idem, p.10) afirma que apesar de ser um consenso o fato de que o professor deve atuar como 

                                                           
18

 Programa de educação a distância, de formação continuada, para o uso pedagógico das diferentes TIC e 

mídias, cujo público-alvo prioritário são os professores da educação básica. Entre os objetivos do programa 

estão: destacar as linguagens de comunicação mais adequadas aos processos de ensino e aprendizagem; 

incorporar programas da Seed (TV Escola, Proinfo, Rádio Escola, Rived), das instituições de ensino superior e 

das secretarias estaduais e municipais de educação no projeto político-pedagógico da escola e desenvolver 

estratégias de autoria e de formação do leitor crítico nas diferentes mídias. 
19

 Curso de capacitação em mídia-educação, totalmente realizado a distância, via Internet, que desenvolve a 

capacidade de comunicação, verbal e escrita, por meio do estudo da mídia e da produção de conteúdo para 

veículos de comunicação no currículo escolar. Pesquisa, entrevista, escrita e produção de conteúdo para jornal, 

rádio, TV e internet feitos por estudantes que, a partir disso, conseguem se posicionar de maneira crítica à grande 

quantidade de informações da sociedade midiática atual. 
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mediador no letramento midiático do aluno, uma questão permanece sem resposta: “o docente 

dominaria os instrumentos e características do universo midiático ou poderia vir a tê-los com 

seu esforço individual?” A falta de orientação na formação, sua experiência com mídias 

digitais desprezada pelo universo escolar pautado na mídia impressa e a pouca familiaridade 

com as propostas de um trabalho multifacetado, conforme exigido pela Mídia-Educação, são 

os maiores obstáculos dos professores para trabalharem com as mídias. De acordo com o 

autor, para que a escola trabalhe efetivamente com as mídias, ela precisa, antes de tudo, 

resgatar seu papel político e sua autonomia, destruídos ao longo do processo de globalização e 

da economia neoliberal. Para que isso ocorra, o professor precisará ser o ponto de referência, 

pois ele é a face mais dialógica da escola com a sociedade. Com isso, seria possível recuperar 

as funções institucionais da escola e torná-la um espaço “coletivo e público de formação 

capaz de promover o distanciamento reflexivo acerca das mídias, além de ser também um 

espaço ímpar para dar voz a comunidades bastante vulneráveis a discursos externos.” (idem, 

p. 17). 

Para Santos (2010), é preciso haver mais parcerias entre os governos (federais, 

estaduais e municipais), as universidades e as escolas a fim de preparar alunos e professores 

para os tempos de cibercultura. De acordo com a autora, grande parte dos projetos 

governamentais investe no uso “escolar” das tecnologias, transformando professores e alunos 

em meros consumidores de projetos construídos por empresas de consultorias, grupos e 

instituições produtoras de conteúdo, em vez de promoverem a autoria de discentes e docentes. 

A Cibercultura só existe porque seus praticantes são autores de tecnologias. Tecnologias não 

são apenas artefatos e objetos técnicos, são também e, sobretudo, modos e usos. Cada pessoa 

ou grupo pode desenvolver usos únicos e contextualizados para as tecnologias na educação, 

que podem ser compartilhados e ressignificados por outros praticantes ou grupos. 

Adicionalmente, Duarte (2002) afirma que é fundamental que os cursos de 

formação de professores mantenham espaços e equipamentos destinados à exibição regular de 

produções audiovisuais, com uma programação voltada tanto para o entretenimento quanto 

para o ensino. Os futuros professores deveriam ter acesso a algum tipo de conhecimento sobre 

mídias e os currículos dos cursos destinados a prepará-los para o exercício do magistério nos 

diferentes níveis de ensino deveriam oferecer, pelo menos, uma disciplina voltada para a 

análise, estudo, uso e produção de artefatos audiovisuais, suprindo, parcialmente, a lacuna 

nesta área. 
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Muito provavelmente, somente quando as entidades governamentais (municipais, 

estaduais e federais), as instituições educacionais formais e não-formais, além da sociedade 

civil brasileira como um todo se derem conta da importância da educação para as mídias, 

como já acontece em vários países estrangeiros, é que começarão a ser incluídas, nos 

currículos escolares e na formação pedagógica dos docentes, práticas de letramento midiático, 

além de se compreender a necessidade de trazer para dentro dos muros da escola a discussão 

sobre como as diversas mídias abordam os assuntos/temas apresentados e discutidos tanto em 

sala, nas diversas disciplinas, quanto no cotidiano em geral. Com isso, alunos, professores, 

enfim, qualquer cidadão poderá ter uma visão holística e mais profunda do mundo em que 

vive e a capacidade de correlacionar o que é ensinado em sala com a realidade exterior, 

resultando, desse modo, no desenvolvimento de seu pensamento crítico global. 

Para fins desta pesquisa, optou-se por utilizar os conceitos de letramento midiático 

criados pelo Center for Media Literacy - CML (2003), resumidos no chamado CML’s 

MediaLit Kit™ (Kit de Letramento Midiático do CML). Conforme a própria instituição, o 

“kit” é simplesmente uma metáfora para uma coleção de idéias principais consideradas 

fundamentais para uma abordagem pedagógica de letramento midiático baseada em 

formulação de perguntas, que serve para desenvolver tanto habilidades de análise 

(desconstrução) quando de produção (construção) de mídia, incluindo documentos e recursos 

que articulam teoria, prática e implantação do letramento midiático no sistema educacional. 

De acordo com o CML, o letramento midiático é uma abordagem educacional que 

fornece a estrutura necessária para se acessar, analisar, avaliar e criar mensagens em diversas 

formas – desde a impressa até o vídeo na Internet. Este tipo de letramento constrói o 

entendimento do papel das mídias em uma sociedade e também a habilidade essencial para o 

questionamento e a auto-expressão necessária aos cidadãos em uma democracia. 

O letramento midiático deve se preocupar em auxiliar os alunos a se tornarem 

competentes, críticos e letrados em todas as formas de mídias de modo que possam controlar 

a interpretação do que vêem ou ouvem em vez de deixarem que a interpretação os controle. 

Tornar-se letrado midiaticamente não significa memorizar fatos ou estatísticas sobre as 

mídias, mas aprender a fazer as perguntas corretas sobre o que se está assistindo, lendo ou 

ouvindo. É o que Masterman (1985) chama de autonomia crítica, ou seja, a capacidade de 

pensar por si só. Sem esta capacidade fundamental, um indivíduo não consegue ter plena 

dignidade como ser humano ou exercer a cidadania em uma sociedade democrática, uma vez 

que ser cidadão inclui tanto compreender quanto contribuir para os debates de sua época. 
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O CML acredita que uma pessoa é letrada midiaticamente quando possui a 

habilidade e a proficiência em aplicar as Cinco Perguntas-Chave (Five Key Questions) do 

letramento midiático de forma rotineira e regular dentro de sua experiência com as mídias – 

quando lê as notícias de um determinado evento, observa a propaganda em uma revista, 

navega na Internet ou compartilha vídeos com um amigo. No CML MediaLit Kit™, as cinco 

perguntas-chave são resultado de cinco conceitos-chave que foram desenvolvidos a partir de 

categorias tradicionais de análise retórica e literária. Eles podem ser resumidos nas seguintes 

palavras-chave: a) autoria; b) formato; c) público (audiência); d) conteúdo e e) finalidade. A 

proposta do CML é relacionar cada palavra-chave a seu respectivo conceito e pergunta-chave, 

conforme explicado no Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2: Critérios para o letramento midiático crítico do CML 

 

Palavra-chave Conceito Pergunta-Chave 

1. Autoria Toda mensagem midiática é “construída.”  Quem criou esta mensagem? 

2. Formato As mensagens midiáticas são construídas 

usando uma linguagem criativa, que 

possui suas próprias regras. 

Que técnicas foram usadas para 

atrair minha atenção? 

3. Público Cada pessoa experimenta a mesma 

mensagem midiática de forma diferente. 

Como pessoas diferentes 

compreendem esta mensagem de 

forma diferente? 

4. Conteúdo  As mídias possuem valores e pontos de 

vistas embutidos em suas mensagens. 

Que estilos de vida, valores e pontos 

de vista são representados, ou 

omitidos, nesta mensagem? 

5. Finalidade A maior parte das mídias está organizada 

com base na obtenção do lucro e/ou do 

poder. 

Por que esta mensagem foi 

transmitida? 

(Fonte: CML, 2003, p. 56) 

 

A primeira pergunta “Quem criou esta mensagem?” se remete ao conceito de que 

toda mensagem midiática é “construída”, e explora a autoria. Seja no noticiário na TV, cartaz 

na rua ou propaganda política, as mensagens midiáticas contidas nessas mídias foram escritas 

por alguém (ou provavelmente diversas pessoas). Entretanto, o público jamais vai ler, ver ou 

ouvir tudo o que foi rejeitado. Apenas lerá, verá e ouvirá o produto do que foi aceito. O que é 

importante para o pensamento crítico é o reconhecimento de que o que foi construído por 

apenas algumas pessoas pode se tornar uma realidade para todos os outros. 

Ajudar as pessoas a entender como as mídias funcionam, ou seja, o que elas 

escolhem – e rejeitam - para a elaboração do que é veiculado, e que moldam o que se conhece 

e se entende sobre o mundo é o primeiro passo no reconhecimento de que as mídias não são 

naturais, mas construídas. Contrário ao que pensa a opinião popular, as mídias não são as 
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“janelas” ou os “espelhos” que refletem o mundo real. São, na verdade, produtos culturais 

fabricados. 

Seguindo o conceito “As mensagens midiáticas são construídas usando uma 

linguagem criativa, que possui suas próprias regras”, a segunda pergunta “Que técnicas foram 

usadas para atrair minha atenção?” examina o formato e os componentes criativos usados na 

elaboração das mensagens midiáticas: as palavras, música, cores, movimento, ângulo da 

filmadora, entre outros. 

A maior parte da comunicação - nos jornais, televisão, filmes – depende de uma 

linguagem criativa: uma música assustadora aumenta o medo, os “close-ups” das filmadoras 

indicam intimidade, grandes manchetes indicam realce. Entender o sistema de gramática, 

sintaxe, e metáforas das mídias, especialmente a linguagem visual, não só torna os indivíduos 

menos suscetíveis à manipulação, mas também aumenta sua apreciação de como os artefatos 

culturais são construídos. A melhor maneira de se entender como as mídias funcionam é 

produzindo, criando-se um vídeo, um site na web, uma campanha publicitária. Quanto mais 

próximo do mundo real estiver o projeto melhor.  

Com base no conceito de que “Cada pessoa experimenta a mesma mensagem 

midiática de forma diferente”, a terceira pergunta “Como pessoas diferentes compreendem a 

mesma mensagem de forma diferente?” examina o público e como os indivíduos são 

influenciados no modo como entendem ou respondem aos textos midiáticos.  

Cada membro do público traz para cada texto midiático um conjunto de 

experiências de vida (que variam de acordo com idade, sexo, escolaridade, bagagem cultural, 

entre outras) que, quando aplicado ao texto – ou combinado com o texto – cria diversas 

interpretações. Talvez isso seja feito de forma inconsciente, porém todos constantemente 

tentam entender o que vêem, ouvem ou lêem. Quanto mais perguntas forem feitas sobre o que 

se experimenta, mais alerta as pessoas ficam para aceitar ou rejeitar certas mensagens. Ao 

ouvir as interpretações dos outros, um indivíduo acaba criando respeito por diferentes culturas 

e apreciando as opiniões minoritárias, uma capacidade crítica importante para o mundo 

multicultural. 

A quarta pergunta “Que estilos de vida, valores e pontos de vista são 

representados, ou omitidos, nesta mensagem?” explora o conteúdo das mensagens midiáticas 

e se baseia no conceito de que “As mídias possuem valores e pontos de vistas embutidos em 

suas mensagens”. Como toda a mensagem midiática é construída, as escolhas devem ser 

feitas e invariavelmente refletem os valores, atitudes e pontos de vista de quem as constroem. 
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A decisão sobre a idade, sexo ou raça de um determinado personagem juntamente com seu 

estilo de vida, atitude e comportamento, a seleção de um local (urbano, rural, rico, pobre) e as 

ações e reações no roteiro são somente algumas das maneiras como certos valores são 

embutidos em um show de TV, filme ou comercial. Até mesmo nos noticiários há valores 

embutidos nas decisões feitas sobre quais fatos devem aparecer primeiro, o tempo de duração, 

que tipos de imagens devem ser escolhidos, entre outros. O que é importante analisar nesta 

pergunta não é o fato de que há idéias e valores embutidos, mas o que a informação embutida 

quer reforçar – ou desafiar – e como o mundo e as pessoas que nele vivem são interpretados. 

Ao identificar os valores latentes ou evidentes em uma apresentação midiática, possivelmente 

as pessoas se tornarão mais tolerantes em relação às diferenças e mais astutas em suas 

decisões sobre aceitar ou rejeitar a mensagem como um todo.  

Com a quinta e última pergunta “Por que esta mensagem foi transmitida?”, 

observa-se o motivo ou a finalidade de uma mensagem midiática. Ao reconhecer o quinto 

conceito que é “A maior parte das mídias está organizada com base na obtenção do lucro e/ou 

do poder”, usa-se esta linha de questionamento para determinar se e como uma mensagem 

pode ter sido influenciada pelo dinheiro, ego ou ideologia. Para responder a uma mensagem 

de forma adequada, é preciso descobrir por que esta foi transmitida. 

Muitas das mídias de massa atuais foram desenvolvidas como fontes de renda e 

continuam a operar para fins comerciais. Desse modo, quando uma determinada mensagem 

midiática é avaliada, pode-se verificar se a sua finalidade é o lucro. A influência comercial 

sobre uma mídia de entretenimento pode ser mais bem tolerada do que, por exemplo, sobre o 

noticiário. 

 A motivação da mensagem mudou drasticamente desde que a Internet se tornou 

uma plataforma internacional por meio da qual diversos grupos e organizações, ou pessoas, 

ganharam acesso a ferramentas poderosas que podem persuadir os outros em relação a um 

determinado ponto de vista. Como um exercício de poder sem precedentes na história da 

humanidade, a Internet oferece diversos motivos para que os usuários de todas as idades 

possam interpretar dispositivos retóricos, localizem informações enganosas, verifiquem as 

fontes e reconheçam as qualidades da pesquisa legítima. 

Na sala de aula, entretanto, o objetivo do letramento midiático proposto pelo CML 

não é que os professores ensinem os conceitos, mas que foquem nas perguntas a fim de 

auxiliar os alunos a construir o hábito de submeter as mensagens midiáticas constantemente a 

uma lista de perguntas adequadas para sua idade e capacidade cognitiva. Os professores 
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devem estar familiarizados com os cinco conceitos a fim de estruturar as atividades e elaborar 

o currículo para oferecer aos alunos a oportunidade de aprender e praticar a formulação de 

perguntas sobre as mídias em seu cotidiano. 

Por meio do desenvolvimento deste trabalho de letramento midiático do CML, 

espera-se também que crianças e jovens possam adquirir habilidades relativas à 

conscientização, análise, reflexão e ação, conforme propostas por Freire (2001). Desse modo, 

os alunos estarão aptos a (i) acessar as informações de variadas fontes; (ii) analisar e explorar 

como as mensagens são construídas tanto na forma impressa, quanto verbal, visual ou 

multimidiática; (iii) avaliar as mensagens explícitas e implícitas em relação aos princípios 

éticos, morais e/ou democráticos e (iv) expressar ou criar suas próprias mensagens, usando 

uma variedade de ferramentas midiáticas. 

Desse modo, sendo letrados midiaticamente, os alunos passarão a ter 

responsabilidade por sua própria aprendizagem, por meio do empoderamento
20

, e terão um 

papel ativo na aquisição de novos conhecimentos e habilidades. Conseqüentemente, os 

docentes contribuirão para a formação não somente de uma mão de obra mais flexível e 

competente, mas também de cidadãos informados que entendem, compartilham e contribuem 

para o debate público. 

 

2.3  RECEPÇÃO MIDIÁTICA E MEDIAÇÃO ESCOLAR 

 

2.3.1  Estudos dos efeitos e da recepção midiática nas audiências 

 

De acordo com a visão estruturalista, em toda situação comunicacional, presume-

se a existência de, pelo menos, os seguintes elementos: (a) o emissor, ou seja, aquele que 

emite a mensagem; (b) o receptor, isto é, a quem se destina a mensagem e (c) mensagem, ou 

seja, o objeto da comunicação, constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. 

A modalidade de comunicação clássica das mídias de massa (TV, cinema, rádio, 

jornal, entre outros), de acordo com Silva (2006), é unidirecional, um-todos, na qual a 

mensagem é fechada, imutável, linear e seqüencial; o emissor é um contador de histórias, 

                                                           
20

 Termo criado por Freire que implica “essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um processo de 

reflexão e tomada de consciência quanto a sua condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e 

da condição a ser construída. A estas variáveis deve somar-se uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, 

grupo ou instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido dos objetivos e metas traçadas, 

abandonando-se a antiga postura meramente reativa ou receptiva” (SCHIAVO E MOREIRA, 2005, p. 198). 
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narrador que atrai o(s) receptor(es), de forma sedutora ou por imposição, para seu universo 

mental e o receptor é o assimilador passivo da mensagem transmitida pelo emissor. 

Conforme afirma Gomes (2010), a investigação sobre a comunicação clássica 

pautada na relação entre as mídias e receptores é marcada por duas principais tradições: a dos 

Estudos dos Efeitos e a dos Estudos de Recepção.  

Nos Estudos dos Efeitos, o que se procura medir é o impacto que os meios de 

comunicação exercem sobre a audiência. Os efeitos se referem ao conjunto das conseqüências 

resultantes da presença das mídias nas sociedades contemporâneas. Dessa forma, concebe-se 

o processo comunicativo como produção e transmissão de um estímulo comunicativo (uma 

mensagem com um conteúdo estrategicamente orientado) realizado por um emissor, com suas 

intenções e seus objetivos, e a produção de um impacto em um determinado público. Ainda 

segundo a autora (idem), nos Estudos dos Efeitos, as mídias são concebidas como 

transmissoras ou disseminadoras de mensagens, que, por sua vez, são entendidas como 

portadoras de um conteúdo, explícito ou implícito, mas que, quase sempre, é intencionalmente 

determinado.  

Os receptores, por sua vez, são vistos, a princípio, como uma massa de indivíduos 

de fácil manipulação, à mercê dos poderosos meios e emissores. O receptor representa o lado 

passivo do esquema da comunicação. Isso significa que, mesmo quando se analisa o receptor, 

não se costuma observar como ele age, mas sim como reage às estratégias de captura. Estuda-

se o receptor para se verificar se ele recebeu "bem" uma mensagem pronta, e não para se 

compreender o que ele efetivamente faz com a mensagem recebida. O processo receptivo é 

entendido, então, como decodificação de sinais, ou melhor, como a internalização de 

conteúdos. 

O paradigma que descreve a comunicação como processo linear unidirecional, 

tendo como foco a passividade receptiva, ou seja, aquela na qual o receptor é visto como 

receptáculo inerte, passivo e vazio, psicológica e culturalmente, de acordo com Fuenzalida 

(2002), sustentou-se teoricamente durante muitos anos, no behaviorismo, na epistemologia 

marxista e no althusserianismo; sendo que este último costumava conceber os meios de 

comunicação como aparelhos ideológicos do Estado, que atuam sobre os receptores, 

concebidos como objetos manipuláveis. Conforme esta perspectiva, o emissor teria 

“capacidades onipotentes, a partir de suas mensagens, para produzir efeitos (publicitários, 

comportamentais, ideológicos, políticos, educativos, etc.) nos indefesos e passivos 

televidentes”. (DUARTE et al., 2006, p. 9). 
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Com o avanço dos Estudos Culturais, a partir da década de 1970, surgiram novas 

teorias sobre os efeitos e o modo de recepção das mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação de massa. Os pesquisados procuraram conceber as mídias como forças sociais e 

políticas amplas e difusas, cuja influência é quase sempre indireta e sutil, às vezes até 

imperceptível. Eles passaram a recusar tanto uma concepção da audiência como passiva e 

indiferenciada quanto à noção de que os textos midiáticos são portadores de um sentido 

transparente. Começaram a analisar, então, como as mensagens são decodificadas de diversas 

formas pelos membros da audiência a partir de suas orientações sociais, culturais, políticas, 

entre outras. Tais percepções das mudanças em relação aos usos dos meios abriram espaço 

para o surgimento dos Estudos da Recepção, que procuraram dar conta da relação entre os 

meios e os receptores, argumentando que essa relação não é um mero efeito de uns sobre 

outros. 

Nos países da América Latina, os estudos de recepção tiveram sua emergência 

durante os anos de 1980, coincidindo, em sua grande maioria, com o fim das ditaduras 

militares. Estas contribuíram para determinar certas temáticas e problemáticas de pesquisa, 

excluindo o tratamento da recepção, uma vez que os pesquisadores estavam mais ocupados 

em examinar as mensagens e os meios, em aliança com os governos autoritários, evitando-se 

assim, o debate sobre a relação entre os meios e a audiência, conforme afirmam Jacks e 

Menezes (2007). 

A pesquisa em comunicação nos anos de 1980-90 na América Latina, segundo 

Trigueiro (2001), toma rumo oposto àqueles adotados nos estudos que até então costumavam 

privilegiar o emissor e os efeitos da comunicação e deixavam o receptor de lado, tratando-o 

apenas como mais um componente do processo de recepção. O tema central passa a focalizar 

as mediações na recepção midiática e o receptor passa a ser observado como agente ativo do 

processo de comunicação. Essa linha de pesquisa se relaciona também aos estudos sobre a 

globalização da comunicação e o impacto nas culturas regionais e locais, movidos pela 

questão da identidade nacional, regional e local no mundo midiatizado pelas novas 

tecnologias emergentes na época. 

Ainda segundo o autor (idem), os estudos da comunicação caminhavam para a 

análise das trocas simbólicas entre emissor e receptor e suas complexas mediações na 

recepção. Com a chegada do final do século XX, em que há profundas mudanças na produção 

e circulação da informação, as formulações teóricas baseadas na linearidade e na hegemonia 

perderam sua centralidade. O cenário globalizado propiciou aos estudos de comunicação na 
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América Latina o desenvolvimento de uma nova compreensão do papel do receptor, que 

passou a ser visto como um ator social responsável pela formulação de novos sentidos. 

As críticas aos modelos consagrados da comunicação linear/condutista por 

teóricos e pesquisadores de comunicação, iniciado por Martín-Barbero, levou à criação de 

novos métodos de pesquisa da comunicação, adequados à realidade latino-americana. A teoria 

da manipulação cultural pela mídia cai por terra e os novos estudos demonstram que a 

recepção das mensagens midiáticas se processa dialeticamente e é interpretada de acordo com 

os diferentes interesses da audiência. Passou-se a considerar a capacidade de reação e crítica 

do receptor “aos estímulos e às informações emitidas pelo emissor, tanto em nível 

interpessoal como grupal ou midiático” (TRIGUEIRO, 2001, p. 23). 

Conforme declara Duarte (2006), a maioria dos atuais teóricos da recepção, 

mesmo reconhecendo o poder de convencimento das mídias, procura resgatar os modos de 

réplica do espectador, deslocando o processo de decodificação do campo da comunicação 

para o campo da cultura, dos conflitos entre a cultura e a hegemonia, o que não significa 

fechar os olhos para o poder dos meios. Para a autora, os estudos de recepção realizados nos 

últimos vinte anos, em diferentes países, documentam a capacidade das audiências de 

discriminar e produzir sentidos a partir do tipo de consumo que fazem das mídias, sentidos 

estes que são transformados e/ou negociados, e são, todo o tempo, mediados por diferentes 

instâncias (escola, família, grupo de pares, igreja etc.), responsáveis por determinar a 

capacidade de seleção dos receptores, e, portanto, limitar os antigos efeitos. 

 

2.3.2  Mediação e as múltiplas mediações 

 

Martín-Barbero (2003 apud DANTAS, 2008) acredita que a recepção midiática é 

um processo de interação, em que entre o emissor e o receptor há um espaço simbólico ou 

representativo que medeia a relação entre eles, ou seja, a mensagem, que pode ser configurada 

e interpretada por meio de múltiplas variáveis. Esses fatores de interferência na mensagem 

fazem com que a intenção inicial emitida pelo emissor possa não vir a ser a mesma captada e 

recebida pelo receptor. Os espectadores são capazes de selecionar, descartar, re-arrumar e até 

mesmo produzir as informações de seu interesse, a partir de critérios provenientes de seu 

horizonte cultural e nem sempre são passivos em relação aos meios de comunicação. Embora 

as mediações sistematizadas por Martín-Barbero tenham a recepção televisiva como alvo, elas 

têm sido usadas pelos pesquisadores da recepção para a compreensão das interações 
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específicas com outros meios de comunicação e informação ou aos processos midiáticos de 

modo mais amplo. 

Martín-Barbero (idem) sustenta que o receptor, ao interagir com os meios de 

comunicação, estabelece e produz códigos culturais, seja por meio da “reprodução” – em que 

aceita tudo o que recebe, configurando-se como um cúmplice do pensamento hegemônico; da 

“negociação” – quando assimila apenas algumas partes do que é exibido, descartando outras; 

ou da “resistência” – em que constrói uma contraproposta informativa, negando o sentido 

original veiculado pela mídia. A reprodução, negociação ou a resistência às mensagens 

midiáticas decorre diretamente das diferentes mediações pelas quais passa o receptor. As 

mediações seriam estratégias de comunicação em que, ao participar, o ser humano se 

representa a si próprio e o seu entorno, proporcionando uma significativa produção e troca de 

sentidos. 

É interessante observar a evolução das definições para o termo “mediação” ao 

longo das décadas de 1980 e 90, de acordo com Orozco Gomes (1994): para McQuail (1987), 

ela é um filtro; para Keltner (1987), a intervenção explícita entre o sujeito e um fragmento de 

informação; para Martín Serrano (1987), resultado do controle social na reprodução do real 

para a audiência pelos meios e para Martín-Barbero (1987), instância cultural a partir da qual 

o público produz e se apropria do significado e do sentido do processo comunicativo. 

Posteriormente, em 1990, Martín-Barbero (2003) relacionou o conceito de mediação às 

práticas de comunicação específicas, como um processo estruturante, cercado de três 

dimensões: a sociabilidade, ritualidade e tecnicidade. Nesta última definição, o processo de 

mediação se vincula à identidade cultural dos sujeitos e à produção diária da cultura, o que 

concebe o receptor como um sujeito histórico inscrito em um tempo e um espaço que é dono 

de um conjunto de significados que o capacitam a se torna “indivíduo” frente à massificação 

dos meios de comunicação. 

Orozco Gomes (1991), em seus estudos sobre recepção televisiva, retoma as 

contribuições de Martín-Barbero e apresenta sua própria interpretação sobre “mediação”, que 

seria entendida como um processo estruturante que configura e reconfigura tanto a interação 

dos membros da audiência quanto a criação por eles do sentido dessa interação. De acordo 

com COGO (2009), Orozco Gomes (idem) busca proporcionar uma operacionalização 

metodológica do conceito de mediação oferecido por Martín-Barbero, em 1990. Orozco 

formula então uma tipologia das mediações, resultante de sua experiência de pesquisa 

empírica, resultante da aplicação em projetos de educação para a comunicação. Sua origem 
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encontra-se, por exemplo, na cultura, na política, na economia, na classe social, no sexo, na 

idade, na intimidade, nos meios de comunicação e informação e nas condições situacionais. 

As múltiplas tipologias de mediações de Orozco Gomes (idem) vêm sendo formuladas e 

reformuladas ao longo dos anos, porém, as principais são: 

(i)       Individual – resulta do indivíduo como sujeito cognitivo e emotivo e ao 

mesmo tempo de suas experiências como sujeito social integrante de uma 

cultura, incluindo experiências identitárias relacionadas ao gênero, à 

geração, à etnicidade, dentre outras, que concorrem para os processos de 

interação dos televidentes com os meios de comunicação. A mediação 

cognitiva é a principal forma de mediação individual e é entendida como 

aquela que incide no processo de conhecimento, que inclui tanto o 

processamento lógico da informação quanto a geração de crenças e a 

valorização afetiva por parte do sujeito. 

(ii) Situacional - aquela que indica as situações em que receptor se encontra no 

momento da recepção das mensagens: sozinho ou acompanhado, com a 

atenção concentrada na tela ou realizando outras atividades paralelas, 

tecendo comentários ou trocando constantemente de canal, etc. Todas 

essas situações condicionam o processo de recepção, o qual será mais 

individual ou mais coletivo, influindo na interação da audiência com 

mídias.  

(iii)  Institucional – deriva dos vínculos dos receptores com diferentes 

instituições sociais às quais se encontram vinculados: a família, a escola, o 

trabalho, o bairro, o partido político, o sindicato, a igreja e, inclusive, os 

próprios meios de comunicação. As mediações institucionais servem de 

cenários onde transcorre a recepção e nos quais se dão as múltiplas 

apropriações e (re) apropriações das mensagens recebidas, constituindo-se 

em “comunidades de apropriação”. 

(iv) Videotecnológica - diz respeito aos mecanismos próprios e específicos das 

mídias, principalmente a televisão, de construir seus textos e se dirigir à 

audiência. Este tipo de mediação corresponde às características físicas e 

técnicas dos diferentes meios de comunicação, que fazem com que cada 

um deles empreguem normas específicas para a produção de sua 

mensagem: a televisão e o cinema (vídeo) têm como mediação tecnológica 
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o enquadramento de imagens e a forma como podem ser editadas; o rádio, 

o som e o livro e o jornal, o discurso escrito. 

Como se pode depreender dos diversos conceitos de mediação apresentados por 

Orozco Gomes, a escola, na figura do professor, também é considerada como uma fonte de 

mediação (classificada como institucional), que influencia e interfere na recepção dos alunos 

em relação às mensagens veiculadas nas mídias, logicamente, quando esta mediação é 

praticada pelos docentes. 

 

2.3.3  Mediação pedagógica e escolar 

 

A introdução de novas mídias e tecnologias na escola, conforme já exposto 

anteriormente, trouxe grandes desafios aos docentes. Sem sombra de dúvida, o maior deles, 

apontado em diversos estudos, é a mudança necessária no papel do docente em relação ao 

modo de comunicação em sala de aula.  

De acordo com Masetto (2000), o professor, embora ainda tenha, vez por outra, 

que desempenhar o papel de especialista com conhecimentos e/ou experiências a comunicar, 

na maioria das vezes, espera-se que ele atue como um orientador das atividades do aluno, um 

consultor, um facilitador da aprendizagem, de alguém que trabalha em equipe, junto com os 

alunos, buscando os mesmos objetivos, enfim, ele precisa desenvolver a “mediação 

pedagógica”, ou seja, a atitude, o comportamento do docente que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem, e que ativamente colabora 

para que este chegue aos seus objetivos. 

É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a 

coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-

las com seus colegas, com o professor e com outras pessoas, até chegar a produzir 

um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que se incorpore ao 

seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade 

humana e social e mesmo a interferir nela. (MASETTO, 2000, p. 145) 

 

O autor complementa que, em relação ao uso de recursos audiovisuais em sala de 

aula, a mediação pedagógica deve se basear muito mais em uma reflexão crítica - com 

intervenções do professor a fim de incentivar o progresso dessa reflexão e, ao mesmo tempo, 

como membro do grupo, também trazer suas contribuições, sem nunca fechar o assunto - do 

que na tradicional postura com interferências diretas para resolver conflitos ou responder às 

dúvidas que surgirem.  

Em relação às mídias em geral, entende-se que a escola é um local de apropriação 

das mesmas, conforme estabelecido por Orozco (1991). O conteúdo midiático a que os alunos 
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têm acesso é debatido, discutido e trocado em diversas experiências no cotidiano escolar, 

dentro e fora de sala de aula. Por meio da mediação do professor, é possível adotar uma ação 

institucional planejada a fim de que a escola forneça um espaço formal para que o debate 

sobre as mídias possa ocorrer de forma sistematizada, segundo Orofino (2008). 

Ainda segundo a autora, mesmo sabendo-se que a mídia contemporânea é muito 

mais “um espaço de ambigüidades do que de dominação coercitiva” (idem, p. 122), a escola 

não pode excluir a reflexão crítica sobre os conteúdos da mídia e deve ampliar os espaços de 

produção e difusão de novos modos de significar o mundo, com o auxílio das tecnologias que 

o mercado coloca à disposição.  

Por meio de uma “pedagogia dos meios” – recepção e produção crítica – a escola 

pode trazer contribuições para a construção de valores e consciências abertas a 

oferecer respostas que contribuam para o desenvolvimento do consumo cultural 

reflexivo, questionador e educativo, tão importante para a construção de uma 

sociedade cidadã. (idem, p. 123). 

 

Orozco Gomes (1997 apud SANTOS, 2005) afirma que cabe aos professores e à 

escola se prepararem para assumir o papel de mediadores críticos dos processos de recepção. 

Segundo o autor, ou os professores fazem dos meios de comunicação aliados ou estes 

continuarão sendo seus inimigos, concorrentes que fazem a educação formal perder sua 

relevância para as crianças e jovens. E, o pior de tudo, quando o professor deixa de discutir as 

mídias na sala de aula, contribui para marginalizar os alunos em seu desenvolvimento 

educativo real, ou seja, aquele que se dá fora do espaço da escola. Para reforçar seu 

pensamento, Orozco Gomes (1997, p. 87) cita Dewey: 

Quero mencionar aqui uma idéia do grande educador, John Dewey, porque me 

parece que nos dá a chave para enfrentar o desafio. Ele dizia: “se o que nossos 

alunos aprendem fora da aula é relevante para sua aprendizagem dentro da escola, é 

obrigação nossa, como educadores, tomar em conta essa aprendizagem.” (...) É 

necessário exercer explicitamente uma mediação que oriente a aprendizagem dos 

estudantes fora da aula, que permita recontextualizá-la, sancioná-la sob diversos 

critérios éticos e sociais, permitindo aproveitar o que de positivo oferecem os meios 

de comunicação, capitalizando para a escola a informação e as demais possibilidades 

que esses meios trazem. 

 

Percebe-se que, ao assumirem o papel de mediadores, os professores contribuem 

de forma significativa para recontextualizar a recepção que os estudantes fazem dos diversos 

conteúdos gerados nos meios de comunicação. Por este motivo, o docente que fala com seus 

alunos sobre os assuntos apresentados nas mídias em geral oferece a eles uma possibilidade 

de contar com outro juízo, qualquer que seja este, reorientando, assim, a recepção do aluno 

em relação às mensagens midiáticas. Por outro lado, os professores que, em vez de dialogar 

sobre os conteúdos presentes nos meios, quando os alunos os levam para a discussão em sala, 



65 

 

  

preferem fazer com que se calem ou os repreendem, contribuem para criar receptores mais 

submissos, não só em aula, mas também frente às mídias (SANTOS, 2005). 

Não se trata, de modo algum, de imitar a mídia dentro da escola, mas de se levar 

em consideração os impactos culturais gerados por ela. Nessa direção, é que os estudos sobre 

Recepção ajudam a entender o que significa a afirmação de que a “comunicação se tornou 

questão de mediações mais do que de meios.” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p.10). Por este 

motivo, é de total relevância a adoção de práticas pedagógicas, pelos docentes em geral, que 

abordem as mídias de forma crítica, atuando como mediadores neste processo, a fim de 

oferecer aos alunos a possibilidade de redirecionar e ampliar sua visão em relação ao que é 

veiculado nos meios de comunicação e informação, contribuindo, assim, para a formação de 

sua cidadania ativa.  
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CAPÍTULO 3 

 

O CENÁRIO, OS ATORES E SEUS PAPÉIS NA LEITURA E PRODUÇÃO 

CRÍTICA DE MÍDIAS 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos por meio dos 

instrumentos de pesquisa (observações, análise documental, questionários e entrevistas). Este 

capítulo está dividido em três tópicos: 3.1 - descrição do locus, que consiste na descrição da 

escola, objeto desta pesquisa, sua estrutura e características de funcionamento; 3.2 - 

caracterização dos sujeitos da pesquisa, em que os participantes da pesquisa e suas práticas 

com o uso do vídeo digital são identificados e analisados e 3.3 - apresentação dos temas e 

subtemas emergentes da análise das entrevistas e observações de aula. 

 

3.1  DESCRIÇÃO DO LOCUS 

 

A caracterização da escola foi realizada com base em informações coletadas com 

funcionários do setor de SOP, SOE, Controle e Direção, além de análise documental, e tem 

por objetivo apresentar a estrutura da instituição, com foco principal na presença de 

tecnologias digitais. 

O colégio é uma instituição pública federal de Ensino Médio, localizada no estado 

do Rio de Janeiro, com 54 anos de existência, cuja meta principal é preparar jovens entre 14 e 

21 anos para a carreira militar, em regime de internato.  

Além das disciplinas relacionadas à instrução militar, o colégio oferece, dentro do 

currículo básico, 12 disciplinas (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, 

Física, Química, Biologia, Matemática, Informática, História, Geografia, Sociologia e 

Filosofia). As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, com uma carga horária de 06 

tempos de aula por dia, para as disciplinas do currículo básico, além de 02 tempos para 

instrução militar, 03 horas para treinamento físico, e 02 horas para estudo obrigatório dos 

alunos. 

Existem atualmente 639 alunos no colégio, todos do sexo masculino, sendo 231 

cursando o primeiro ano, 213, o segundo ano e 195, o terceiro ano. Estes alunos são 

provenientes de diversas regiões do país, sendo, porém, a sua grande maioria oriunda do 

estado do Rio de Janeiro. Às sextas-feiras, os alunos que moram em cidades próximas ao 

colégio voltam para casa, retornando no domingo à noite. Os que moram em municípios 
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distantes, permanecem no colégio. Os alunos são dirigidos pelo Comando do Corpo de 

Alunos, que conta com comandantes e tenentes responsáveis pelo monitoramento do 

desempenho acadêmico, físico e de oficialato dos alunos. 

A direção geral do colégio fica a cargo de um comandante geral, um imediato 

(que exerce a função de vice-diretor) e um chefe de departamento de ensino, militar 

responsável por todo o processo de ensino e aprendizagem da instituição. Além dos militares, 

também atuam no departamento de ensino um coordenador geral, civil responsável pelos 

coordenadores de área e professores em geral e 10 coordenadores de área, responsáveis pelos 

professores das suas respectivas disciplinas. No momento da pesquisa, o colégio contava com 

64 professores no total, sendo 41 civis e 23 militares. 

Além do departamento de ensino, há, dentro da organização militar, outros 

departamentos tais como: controle, almoxarifado, pagamento, pessoal e serviços gerais. 

Quanto à estrutura do campus, há atualmente 18 salas de aula, 05 laboratórios, 

sendo 01 de Física, 01 de Química/Biologia, 02 de Informática e 01 de línguas, 01 biblioteca; 

01 alojamento para alunos, 02 alojamentos para professores, alojamentos para oficiais; um 

auditório com capacidade para 1.000 lugares e um anfiteatro, com 50 lugares; 01 capela; 04 

quadras de esporte, 02 piscinas, 02 cantinas e 01 sala para recreação (jogos); 01 refeitório para 

alunos, 01 para praças e 01 para oficiais/professores, 01 enfermaria, além de serviços de SOE 

e SOP. Há também duas salas de copiadoras (para a administração e para os alunos), uma sala 

de provas, salas do departamento de controle e de ensino, sala dos professores, e dos 

coordenadores. 

Quanto aos recursos tecnológicos e digitais, todas as salas de aula, além do 

anfiteatro e do auditório, contam com os seguintes equipamentos: computador (com leitor de 

DVD), um projetor multimídia (data show) e som. Não há acesso à rede local ou à Internet 

nas salas de aula. Há duas lousas digitais, uma instalada no anfiteatro e outra em um dos 

laboratórios de Informática. Todos os departamentos da instituição são informatizados e 

possuem acesso à rede local e intranet. A biblioteca conta com 40 computadores conectados à 

intranet, para acesso dos alunos e funcionários. Os laboratórios de Informática também 

possuem 40 computadores cada um, com acesso à rede. 

O colégio está passando por uma grande reforma, para sua total revitalização. De 

acordo com o projeto, será equipado com tecnologia de ponta e acesso à rede em um prazo de 

cinco anos. 
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3.2  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

As características dos professores foram traçadas a partir dos resultados do 

questionário fechado (Anexo A) aplicado aos professores, em um período de dois meses 

(maio e junho), entregues pessoalmente pela pesquisadora, impressos, e respondidos pelos 

próprios docentes.  

Dos 60 questionários distribuídos, 50 foram respondidos e os outros 10 não foram 

retornados, apesar da cobrança da pesquisadora. Alguns professores não foram incluídos na 

pesquisa (04) por estarem de licença ou não terem sido contactados pela pesquisadora. 

A partir das respostas da primeira parte do questionário, foram levantadas as 

características dos professores participantes, distribuídas nos seguintes tópicos: 3.2.1 – sexo; 

3.2.2 – idade; 3.2.3 – disciplina que ministra; 3.2.4 - formação acadêmica, instituição de 

ensino de formação e ano de conclusão; 3.2.5 - tempo de experiência como professor; 3.2.6 - 

tempo como professor do colégio pesquisado; 3.2.7 - regime de trabalho na instituição; 3.2.8 

– série(s) em que atua.  

Além da caracterização dos docentes, também foi feito o levantamento de dados 

sobre as práticas de uso do vídeo digital pelos professores pesquisados, obtido a partir da 

segunda parte do questionário. Os resultados foram classificados da seguinte forma: 3.2.9 – 

professores que utilizam o vídeo digital em suas aulas; 3.2.10 – fontes de onde os professores 

obtêm os vídeos digitais, e 3.2.11 – objetivos pedagógicos dos professores no uso do vídeo 

digital. 

 

3.2.1  Sexo dos professores 

 

Dentre os 50 professores que responderam ao questionário, houve um equilíbrio 

em relação ao sexo, sendo 50% (25) homens e 50% (25), mulheres. 

 

De acordo com informações obtidas de coordenadores mais antigos, no passado, a 

grande maioria dos professores era predominantemente do sexo masculino. Muito 

provavelmente, tal preferência se dava pela crença de que seria melhor ter apenas homens 

lidando com os alunos. Porém, com os últimos concursos públicos realizados na instituição e 
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o ingresso de militares RM2
21

, o número de docentes do sexo feminino se equiparou ao do 

sexo masculino. 

 

3.2.2  Idade 

 

A pergunta sobre idade foi dividida na seguinte escala: 20 a 30 anos; 31 a 40 anos; 

41 a 50 anos e acima de 50 anos, obtendo-se a porcentagem de cada grupo, como observado 

no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Idade dos participantes 

 

    

 

Observa-se que a maioria dos participantes (74%) possui idade que varia entre 30 

e 50 anos, uma faixa etária caracterizada pela maturidade profissional, considerando que uma 

parte significativa dos professores, em geral, começa a trabalhar durante ou assim que termina 

a faculdade. Este fato se deve, provavelmente, pela escassez de realização de concursos 

públicos para civis na instituição nos últimos anos (o último grande concurso para admissão 

de docentes ao colégio foi realizado em 2004) e devido às exigências para aprovação dos 

docentes em tais concursos (prova escrita, prova de aula, experiência profissional e titulação). 

Segundo informações do coordenador geral, a maioria dos professores civis entre 20 e 30 anos 

admitidos nos últimos concursos realizados pela instituição pediu exoneração depois de pouco 

tempo de casa, por terem sido aprovados em concursos de outras instituições, permanecendo 

os mais velhos. 

                                                           
21

 Militares da Reserva de 2ª Classe da Marinha, de caráter temporário (no máximo 08 anos de serviço), também 

chamados de instrutores, contratados pela Marinha do Brasil para suprir vagas no magistério, não ocupadas por 

civis oriundos de concurso público. 
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Observa-se ainda que a maioria dos docentes jovens, entre 20 e 30 anos, é de 

militares temporários (RM2), recém-admitidos ao colégio, que foram aprovados em um 

concurso diferenciado daquele aplicado aos civis. Tais docentes, chamados de instrutores, 

podem permanecer na instituição por um período máximo de 08 anos. Além destes, há 

também professores civis contratados por tempo determinado (no máximo 02 anos) para 

suprir vagas em aberto. 

 

 

3.2.3  Disciplina que ministra 

 

Neste item, os professores responderam sobre a disciplina que ministram no 

colégio pesquisado. Dentre as 12 disciplinas do currículo básico (Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, Língua Espanhola, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, 

Matemática, Química e Sociologia), os 50 participantes da pesquisa encontram-se distribuídos 

da seguinte maneira: 

  

Gráfico 2: Número de professores por disciplina 

 

 

 

Observa-se que a maior concentração de professores está em Língua Inglesa, com 

09, seguida de Matemática, 07, Língua Portuguesa e Física, com 06 cada uma. Língua 

Espanhola, Filosofia e Informática apresentaram o menor número de professores, ou seja, 02 



71 

 

  

em cada uma. Em Língua Inglesa, há mais professores porque as turmas são divididas pela 

metade, ou seja, cada professor fica com uma média de 20 alunos por sala, para o melhor 

desenvolvimento da prática oral. Em Matemática, Língua Portuguesa e Física, as aulas são 

divididas por assuntos/áreas, sendo que cada professor é responsável por tal assunto/área no 

respectivo ano em que atua.  

As disciplinas com menos professores possuem carga horária menor, com uma 

média de 01 a 02 tempos por semana em cada ano.  

 

3.2.4  Formação acadêmica, instituição de ensino de formação e ano de conclusão 

 

Outro item pesquisado sobre os docentes foi sua formação acadêmica. Os 

professores responderam a perguntas sobre titulação que possuem (licenciatura, 

especialização, mestrado ou doutorado), a instituição de ensino de formação mais recente e o 

ano de conclusão do curso mais recente. Os gráficos resultantes destes dados são os seguintes: 

 

Gráfico 3: Formação dos professores 

                 

 

Observa-se, dos resultados apresentados, que a maior parte dos 50 participantes 

possui especialização (57%), seguido de mestrado (25%). Apenas 4% possuem doutorado e 

14% não têm título de pós-graduação.  

Além disso, de acordo com informações prestadas pelos coordenadores de área, 

atualmente 01 professor está cursando pós-doutorado, 04 estão fazendo doutorado, 12, 

mestrado e 02, especialização. 
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A busca por titulação observada no parágrafo acima se deve, principalmente, à 

política de incentivo à obtenção de titulação por docentes do Ensino Básico, promovida pelo 

governo federal a partir de 2008, com a publicação da Lei 11.784, que criou a nova Carreira 

do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, cujos reflexos incidem diretamente 

nos antigos ocupantes do cargo de professor de ensino de 1º e 2º graus. Dentre outras 

novidades, a referida lei introduziu uma significativa gratificação que varia conforme o nível 

de titulação obtida pelo docente (aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado), isto 

é, quanto maior o nível de titulação, maior o valor da gratificação. Além disso, há uma 

demanda cada vez maior do mercado por profissionais com titulação, que, na maioria dos 

concursos públicos atuais, inclusive para admissão ao colégio pesquisado, vem sendo inserida 

na contagem de pontuação para classificação. 

Em relação à instituição de formação, foi pedido aos professores que indicassem 

aquela em que obtiveram a titulação mais recente. Nota-se, neste caso, que a maioria advém 

de universidades públicas (64%), dentre as quais, destacam-se a UFF, com 16 professores, e a 

UFRJ, com 08. Os outros 36% dividem-se em universidades e faculdades particulares, como 

se observa no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4: Faculdade/universidade de formação mais recente 

        

      

 

A respeito do ano de conclusão do curso, também foi pedido ao professor que 

indicasse o ano em que obteve a titulação mais recente. Para o cômputo dos dados, os anos de 

conclusão foram divididos em períodos, a saber: entre 1975 e 1980; entre 1981 e 1985; entre 

1986 e 1990; entre 1991 e 1995; entre 1996 e 2000; entre 2001 e 2005 e entre 2006 e 2010. 
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Gráfico 5: Ano de conclusão do curso mais recente 

 

 

 

Observa-se que, no período entre 2001 e 2010, houve um expressivo aumento na 

busca de titulação pelos docentes em comparação aos períodos anteriores. Os professores que 

concluíram seus cursos entre 1975 e 2000 são, na sua grande maioria, apenas licenciados, ou 

seja, aqueles que não buscaram formação continuada e que constituem a maior parte dos 

professores mais antigos do colégio. Entretanto, com o advento da Lei 11.784, em 2008, já 

mencionada, este cenário começou a mudar e alguns dos professores antigos também 

começaram a investir em cursos de pós-graduação, juntamente com os professores mais 

modernos do colégio. 

 

3.2.5  Tempo de experiência como professor 

 

Para facilitar o cômputo destes dados, o tempo de experiência/atuação como 

professor foi dividido em períodos: entre 0 e 05, entre 6 e 10, entre 11 e 15, entre 16 e 20, 

entre 21 e 30 e entre 31 e 35 anos, como observado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 6: Tempo de experiência como professor 

 

               

 

Nota-se que mais de ¼ (um quarto) dos professores do colégio possui entre 06 e 

10 anos de atuação em sala de aula, ou seja,  profissionais com certa experiência e outro ¼, 

entre 21 e 30 anos, ou seja, profissionais bastante experientes, prestes a se aposentar. Somente 

12%  são professores recém-formados ou com pouca experiência. Isto se deve às exigências 

feitas nos concursos de admissão ao colégio que levam em consideração, para a classificação 

dos docentes, além das notas nas provas escritas e práticas e de titulação, o tempo de 

experiência do professor em sala de aula. 

 

3.2.6  Tempo de experiência como professor do colégio 

 

Analogamente ao item anterior, para facilitar o cômputo destes dados, o tempo de 

experiência como professor do colégio foi dividido em períodos: entre 0 e 5, entre 6 e 10, 

entre 11 e 15, entre 16 e 20, entre 21 e 30 anos, como observado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 7: Tempo de experiência como professor do colégio 

 

      

 

Nota-se que a maioria dos professores atua no colégio há menos de seis anos. 

Grande parte destes professores é de militares recém-contratados (em 2010), de professores 

civis que entraram no concurso de 2007 e de professores civis contratados por tempo 

determinado. Os que atuam de 06 a 10 anos são os civis admitidos no concurso de 2004 e 

militares contratados em 2003. Entre 11 e 15 anos, apenas civis admitidos no concurso 

realizado em 1995. Entre 16 e 20 anos, os civis que entraram no colégio no concurso de 1990 

e finalmente, entre 21 e 30, os civis admitidos no concurso de 1981. 

 

3.2.7  Regime de trabalho na instituição  

 

Para computar os dados referentes aos regimes de trabalho dos docentes na 

instituição, estes foram divididos em: civis com 20 horas; civis com 40 horas; civis com 40 

horas e dedicação exclusiva e militares, como se observa no gráfico a seguir: 
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Gráfico 8: Regime de trabalho na instituição 

 

    

 

É possível observar que 36% dos professores trabalham no regime de 20 horas, 

que é o regime originalmente oferecido no edital dos concursos realizados pela instituição e 

para os professores contratados por tempo determinado. Entretanto, também nota-se um 

crescente aumento no número de professores com 40 horas (34%), que são concedidas 

posteriormente à entrada dos civis na instituição, a pedidos destes, para diversos fins, sendo 

os principais, a coordenação de equipe e realização de projetos. Existem poucos civis com 

dedicação exclusiva (apenas 6%), pois muitos profissionais trabalham em outras instituições 

públicas, concomitantemente.  

Observa-se, ainda, que os instrutores militares respondem por 24% do total de 

professores da instituição, sendo sua grande maioria recém-admitida ao colégio, pois não tem 

havido um grande concurso público para professor civil nos últimos anos (o último foi em 

2004).  

 

3.2.8  Série(s) em que atua no colégio 

 

Como o campo de pesquisa é um colégio que oferece apenas Ensino Médio (EM), 

há somente 03 séries na instituição: a 1ª, a 2ª e a 3ª. Para cada série, existem 06 turmas, 

perfazendo um total de 18, cada uma  com 35 a 40 alunos.  
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Normalmente, um determinado professor atua em apenas uma série por ano. 

Entretanto, dependendo da carga horária da disciplina, há casos de professores que atuam em 

02 séries ao mesmo tempo, ao longo do ano. O gráfico, contendo o total de professores por 

série, pode ser observado a seguir: 

 

Gráfico 9: Série(s) em que o professor atua 

 

         

 

Nota-se que a maioria dos participantes da pesquisa (23) atua na terceira série , 

pois é a série com mais disciplinas, sendo que, algumas delas são divididas por dois ou mais 

professores. Na segunda série, há 17 professores e na primeira, 16, havendo um equilíbrio 

entre estes dois primeiros anos em relação ao número de docentes. 

Além disso, conforme informações prestadas pelo coordenador geral e análise dos 

questionários, independentemente do regime de trabalho (20 ou 40 horas) e com exceção feita 

aos coordenadores - que na sua grande maioria não entra em sala – os docentes do colégio 

trabalham uma média de 12 tempos por semana, sendo 06 tempos em um dia e 06 tempos em 

outro, e na maior parte das vezes em apenas uma determinada série. No entanto, alguns 

participantes da pesquisa (06) trabalham em duas séries diferentes, ou seja, dos 12 tempos de 

aula, 06 são trabalhados em uma série e os outros 06, em outra série. 

 

3.2.9  Professores que (não) utilizam o vídeo digital em suas aulas. 

 

Dos 50 participantes da pesquisa, observa-se que cerca de dois terços (76%) 

disseram que utilizam o vídeo digital em suas aulas e aproximadamente um terço (24%) 

declarou que nunca o utilizou. Dos 38 professores que usam o vídeo digital, nota-se um 

equilíbrio entre as frequências do uso, com 11 (22%) que o utilizam com freqüência, 13 

(26%), eventualmente, e 14 (28%), raramente.  
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Nota-se que os professores participantes que responderam neste item 3.2.9 que 

nunca usam o vídeo digital em suas aulas (24%) deixaram em branco os itens 3.2.10 e 3.2.11 

seguintes do questionário, pois as perguntas referentes a estes itens se aplicam somente a 

quem utiliza o vídeo digital em sala, não importando com que freqüência o faz. 

 

Gráfico 10: Professores que (não) utilizam o vídeo digital em suas aulas 

 

          

 

Analisamos também o número de professores que utiliza (ou não) o vídeo digital, 

discriminado por disciplina e com que freqüência, conforme observado nos gráficos a seguir, 

de acordo com a seguinte ordem: 3.2.9.1 – usam o vídeo digital com freqüência; 3.2.9.2 – 

usam o vídeo digital eventualmente; 3.2.9.3 – usam o vídeo digital raramente e 3.2.9.4 – 

nunca usam o vídeo digital. 

 

3.2.9.1  Professores que usam o vídeo digital com freqüência 

 

Dos 38 professores que afirmaram utilizar o vídeo digital em suas aulas no 

colégio, 11 deles – ou seja, 22% - disseram que o utilizam com freqüência.  

Com base no gráfico abaixo, podemos notar que os professores de Língua 

Portuguesa, História e Língua Inglesa são os que utilizam o vídeo digital com mais freqüência 

em suas aulas. As disciplinas de Língua Espanhola, Filosofia, Informática e Matemática não 

apresentam uso freqüente do vídeo. Nas demais disciplinas, apenas um professor de cada uma 

respondeu que utiliza o vídeo com freqüência em suas aulas. 
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Gráfico 11: Professores que usam o vídeo digital com freqüência – por disciplina 

 

 

 

3.2.9.2  Professores que usam o vídeo digital eventualmente 

 

Dos 38 professores que utilizam o vídeo digital em suas aulas no colégio, 13 – ou 

seja 26% - disseram que o utilizam eventualmente.  

Com base no gráfico abaixo, podemos notar que os professores de Biologia, 

Língua Espanhola, Língua Inglesa, Química e Sociologia são os que mais utilizam o vídeo 

digital eventualmente. As disciplinas de Língua Portuguesa, Filosofia, Física e Matemática 

não apresentam uso eventual do vídeo. Nas demais disciplinas, apenas um professor de cada 

respondeu que utiliza o vídeo eventualmente em suas aulas. 

 

Gráfico 12: Professores que usam o vídeo digital eventualmente – por disciplina 
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3.2.9.3  Professores que usam o vídeo digital raramente 

 

Dos 38 professores que utilizam o vídeo digital em suas aulas no colégio, 14 - ou 

seja, 28%, disseram que o utilizam raramente.  

Como se pode observar no gráfico abaixo, os professores de Língua Inglesa, 

Língua Portuguesa, Filosofia, Física e Matemática são os que costumam utilizar o vídeo 

digital raramente. Nenhum professor das disciplinas de Língua Portuguesa, Filosofia, Física e 

Matemática marcou que usa o vídeo raramente. Nas demais disciplinas, apenas um professor 

de cada respondeu que utiliza o vídeo raramente em suas aulas. 

 

Gráfico 13: Professores que usam o vídeo digital raramente - por disciplina 

 

 

3.2.9.4  Professores que nunca usam o vídeo digital 

 

Dos 50 participantes da pesquisa, 12 afirmaram nunca ter usado o vídeo digital em 

suas aulas, ou seja, cerca de um terço (24%) dos entrevistados.  

Como se pode observar no gráfico abaixo, a maior parte dos professores que não 

utiliza o vídeo digital são os de Matemática e Física. Quando interrogados sobre o motivo 

pelo qual não utilizam vídeos, tais docentes responderam que este recurso não se adéqua ao 

conteúdo a ser trabalhado no colégio para suas aulas. 

É interessante notar que, apesar da declaração acima, existe 01 professor no 

colégio, de Física, que possui um acervo de mais de 1.000 vídeos, segundo declarado em sua 
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entrevista, e que utiliza tais vídeos digitais em quase todas as suas aulas (ver o gráfico Usam o 

VD com freqüência). 

Além destes, 02 docentes de Língua Inglesa e outros 02 de Língua Portuguesa 

também afirmaram que nunca usaram o vídeo digital em suas aulas. Eles justificaram a 

ausência por se considerarem inaptos a utilizar tal tecnologia, apesar de reconhecerem sua 

relevância como recurso pedagógico em suas disciplinas. 

 

Gráfico 14: Professores que nunca usam o vídeo digital - por disciplina 

 

 

 

3.2.10  Fontes de onde os professores obtêm os vídeos digitais 

 

Observa-se, no gráfico a seguir, que a maior parte dos docentes que utiliza o vídeo 

digital em suas aulas (79%) opta pelo uso de vídeos pré-existentes (obtidos de DVDs ou 

baixados da Internet), sendo que a maior parte (56%) usa a Internet como fonte desta 

obtenção. Os outros 23% disseram que obtêm os vídeos de DVD. Apenas 21% afirmaram que 

produzem seus próprios vídeos com filmadora digital.  
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Gráfico 15: Fontes de onde os professores obtêm os vídeos digitais 

 

          

 

É importante observar a preferência do uso da Internet como fonte de obtenção de 

vídeos, comparada com o DVD. Isto se deve à facilidade de obtenção de tais recursos 

disponibilizados em sites de hospedagem de vídeos. A redução de custos e a disponibilização 

de acesso banda larga têm contribuído para este fenômeno.  

A produção de vídeos ainda é modesta, apesar de já responder por 21% dos vídeos 

exibidos aos alunos. A redução no preço de aquisição de filmadoras digitais também contribui 

para o aumento da produção destes vídeos. Alguns professores relataram que compraram 

filmadoras digitais com o principal propósito de realizar este trabalho no colégio e que é um 

investimento que vale à pena, para aperfeiçoar suas aulas. 

Entretanto, muitos professores relataram dificuldades em apresentar os vídeos aos 

seus alunos, uma vez que o colégio não fornece acesso à intranet nas salas de aula e, nos 

lugares onde há este acesso, os sites de hospedagem de vídeos são bloqueados pelo firewall. 

Por este motivo, os docentes que pretendem utilizar os vídeos em suas aulas ou os baixam da 

Internet de seus próprios computadores pessoais e, posteriormente, os apresentam offline 

dentro das salas de aula ou, então, enviam com antecedência para os emails dos alunos o link 

do vídeo para que os alunos o assistam, fora da escola, antes da aula. 

 

3.2.11  Objetivos pedagógicos dos professores no uso do vídeo digital 

 

Neste item analisamos com que objetivos pedagógicos os professores utilizam os 

vídeos digitais em suas aulas. As respostas fornecidas variaram entre duas opções: vídeos pré-
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existentes, ou seja, aqueles obtidos de DVD ou baixados da Internet e vídeos produzidos (por 

filmadoras digitais), podendo ser pelos docentes ou pelos alunos. Estas opções foram 

divididas nos itens 3.2.11.1 (para vídeos existentes) e 3.2.11.2 (para vídeos produzidos), 

conforme apresentadas nos gráficos a seguir. 

É importante observar que alguns docentes marcaram mais de uma opção para 

cada item, conforme necessário. 

 

3.2.11.1  Para vídeos pré-existentes (obtidos de DVD ou baixados da Internet) 

 

As opções de objetivos pedagógicos fornecidas no questionário aos professores 

para vídeos pré-existentes foram: sensibilização, ilustração, simulação, conteúdo de ensino, 

discussão e outros, com suas respectivas definições (Anexo A). O gráfico a seguir apresenta o 

cômputo destas respostas. 

 

                               

Gráfico 16: Objetivos pedagógicos – vídeos existentes 
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A opção mais selecionada pelos professores foi conteúdo de ensino (¼ das 

respostas), que constiste em mostrar determinado assunto, seja diretamente, informando sobre 

um tema específico e orientando a sua interpretação, ou indiretamente, mostrando um tema e 

permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares. Infere-se que os docentes que marcaram 

esta resposta se dispõem a realizar algum tipo de mediação entre as mensagens midiáticas 

apresentadas nos vídeos e a recepção dos alunos, preocupando-se em redirecionar suas 

interpretações, realizando abordagens e fazendo referências com outras áreas e disciplinas. 

A segunda opção mais escolhida pelos docentes foi sensibilização (23%). De 

acordo com este item, o objetivo pedagógico é introduzir um novo assunto, despertar a 

curiosidade, a motivação para estudar novos temas. Entende-se que, com a sensibilização, o 

professor tem a intenção de preparar o aluno para a apresentação de algum tema a ser 

explicado após a apresentação do vídeo, atividade que não reflete uma preocupação, por parte 

do docente, em atuar como mediador. 

O terceiro item mais selecionado foi ilustração (22%), a partir do qual o docente 

procura compor cenários desconhecidos e trazer para a sala realidades distantes dos alunos. 

Também não se observa neste objetivo a preocupação do docente em realizar a mediação 

entre a mensagem do vídeo e a sua interpretação pelos alunos. Aliás, este tipo de objetivo tem 

sido visto, em diversas pesquisas sobre uso do vídeo, como o mais adotado por docentes em 

geral, caracterizando uma subutilização do recurso quando outros objetivos pedagógicos não 

são trabalhados concomitantemente. 

A discussão foi apontada por 20% dos docentes como um dos objetivos 

pedagógicos adotados ao se trabalhar o vídeo em aula. De acordo com este item, ele tem o 

objetivo de apresentar um tema para discussão com os alunos, em que o professor atua como 

mediador, tanto sobre assuntos da matéria quanto sobre assuntos que circulam nas mídias em 

geral. Acredita-se que os professores que marcaram esta opção têm a consciência da 

necessidade de atuarem como mediadores entre as mensagens midiáticas e a recepção destas 

pelos alunos, pois se preocupam em discutir os assuntos transmitidos nos vídeos e articulá-los 

com os abordados nas mídias, além de possivelmente trabalharem abordagens de letramento 

midiático crítico com seus alunos. 

A simulação foi selecionada por 5% dos participantes da pesquisa e tem como 

objetivo simular experiências perigosas ou de laboratório ou que exigiriam muito tempo e 

recursos. Esta opção foi selecionada principalmente por professores de Química, Física e 

Biologia, que costumam realizar práticas de laboratório com seus alunos. Observa-se, 
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entretanto, que este objetivo não envolve necessariamente a mediação do professor para 

promover a discussão de assuntos apresentados na mídia e, conseqüentemente, não inclui 

abordagens de letramento midiático. 

Outros objetivos foram apontados por 5% dos participantes, que incluíram para: 

avaliação do conteúdo, fazendo perguntas para verificar o aprendizado; quebra da rotina, por 

meio de letras de música e filmes; ilustração da teoria trabalhada em sala; enriquecer a aula e 

dinamizar os temas trabalhados; atualização dos conteúdos e ampliação das fontes de 

informações, saindo do plano documental. 

 

3.2.11.2  Para vídeos produzidos (por filmadora digital) 

 

As opções de objetivos pedagógicos fornecidas no questionário aos professores 

para vídeos produzidos (por filmadora digital): documentação, expressão crítica, simulação, 

espelho, integração/suporte de outras mídias, intervenção e outros, com suas respectivas 

definições (Anexo A).O gráfico a seguir apresenta o cômputo destas respostas. 

 

Gráfico 17: Objetivos pedagógicos – vídeos produzidos 

 

  

 

“Documentação” foi a opção mais escolhida pelos participantes (29%), cujo 

objetivo é registrar um evento, aulas, experiências, avaliações, entre outras atividades. Os 

docentes que marcaram esta resposta afirmaram que utilizam o vídeo para documentar 

projetos feitos por seus alunos para fins de avaliação e para, posteriormente, até utilizá-los em 

suas aulas. 
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A produção de vídeo para expressão crítica foi a segunda opção mais escolhida 

pelos professores (25%). O objetivo desta atividade é incentivar os alunos a se expressarem 

criticamente, seja dentro de uma determinada matéria, um trabalho interdisciplinar, ou sobre 

sua realidade. O docente que propõe este tipo de atividade certamente atua como mediador e 

promotor da discussão crítica em relação às mensagens midiáticas, proporcionando a seus 

alunos a chance de desenvolverem outro olhar sobre o que recepcionam com as mídias. 

A “simulação” foi a terceira opção dos docentes (18%), cujo propósito é trazer 

para a sala experiências feitas externamente. Nota-se que este objetivo é mais utilizado por 

professores de Física, Química e Biologia, em substituição a práticas de laboratório, sem 

necessariamente envolver mediação. 

O uso do vídeo como “espelho” foi a quarta opção mais votada pelos docentes 

(14%) e serve para analisar o grupo e os papéis de cada um, para acompanhar o 

comportamento de cada um, do ponto de vista participativo e incentivar os mais inibidos a 

participar. Este tipo de proposta do uso do vídeo é útil para a desinibição dos alunos, e seu 

propósito não é incluir a interferência do docente. 

 Três professores (11%) marcaram que utilizam o vídeo como integração ou 

suporte de outras mídias, a fim de iniciar os alunos na linguagem audiovisual utilizada na TV, 

cinema, Internet, etc. Ao apresentar a linguagem audiovisual, sua estrutura, funcionamento e 

finalidades, o docente fornece a seus alunos a possibilidade de entender como as mensagens 

midiáticas são construídas e, ao integrar o vídeo com outras mídias (computador, Internet, 

celular, entre outras), oferece a oportunidade de criação, por parte de seus alunos, de novas 

mensagens, com novos significados. 

Um professor (3%) marcou a opção “outros”, expressando a vontade de receber 

vídeos produzidos pelos alunos com o material trabalhado por ele (professor) em sala. 

Nenhum professor marcou que utiliza o vídeo como “intervenção”, cujo objetivo seria 

interferir, modificar um determinado programa, um material audiovisual pré-existente, 

acrescentando ou editando o material de forma compacta ou introduzindo novas cenas com 

novos significados. Com este tipo de prática, o docente oferece ao aluno a possibilidade de 

não só fazer uma releitura de determinado texto midiático, mas também de produzir um novo 

texto, ao interferir no original, exercitando, assim, sua visão crítica e autoria, como produtor 

de mídia. Entretanto, nenhum dos professores afirmou já ter realizado este tipo de tarefa com 

seus alunos. 
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3.3  APRESENTAÇÃO DOS TEMAS E SUBTEMAS EMERGENTES DA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES DE AULA  

 

Para realizar a análise de conteúdo das entrevistas, de acordo com o método 

proposto por Bardin (2003), foi preciso organizar o respectivo material por meio das seguintes 

atividades seqüenciais: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

Na fase de pré-análise, o material foi organizado e foi constituído o corpus, ou 

seja, o conjunto de documentos a serem submetidos à análise de conteúdo. Este material 

passou por um processo de exame inicial a fim de se tomar contato com as verbalizações dos 

pesquisados. Com isso, as idéias iniciais foram sistematizadas, de modo a se criar um quadro 

de referência.   

Após terem sido identificadas as impressões e a formuladas as hipóteses, buscou-

se identificar as unidades de conteúdo, momento em que os textos foram trabalhados em 

recorte, agregação e enumeração das verbalizações, de modo a condensá-los e, assim, obter as 

categorias intermediárias, no mesmo esforço de se obter os elementos comuns às falas dos 

professores. Por fim, as categorias intermediárias foram lidas e relidas para então se chegar às 

categorias finais, conforme a proposta de Bardin (2003). 

As categorias construídas foram tratadas sob a perspectiva de inferência e 

interpretação dos achados, usando como base a teoria da escolha. 

Os temas e subtemas emergentes das entrevistas foram analisados juntamente com 

as observações das aulas à luz dos referenciais teóricos abordados no Capítulo 2.  
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Quadro 3: Temas e subtemas 

 

TEMAS SUBTEMAS 

3.3.1 - Vantagens do vídeo digital 

como recurso pedagógico. 

3.3.1.1 - Aumento do interesse e motivação dos 

alunos. 

3.3.1.2 – O poder da imagem e do som. 

3.3.1.3 – Auxílio na construção do conhecimento. 

3.3.1.4 – Experiências significativas com o vídeo 

digital. 

 

3.3.2 – Uso inadequado do vídeo 

como recurso pedagógico. 

3.3.2.1 - Vídeo “tapa buraco”. 

3.3.2.2 – Vídeo muito longo. 

3.3.2.4 – Vídeo inadequado à faixa etária ou aos 

interesses dos alunos. 

 

3.3.3 – Importância/limites da 

intervenção docente e formação do 

educador para as mídias. 

3.3.3.1- Importância da intervenção docente na 

recepção dos alunos. 

3.3.3.2 – Limites da intervenção docente na 

recepção dos alunos. 

3.3.3.3 – Formação do educador para as mídias. 

 

3.3.4 - Leitura crítica das mensagens 

midiáticas. 

3.3.4.1 – Promoção da discussão e reflexão crítica 

acerca das mensagens midiáticas. 

3.3.4.2 – Aspectos abordados na análise crítica das 

mensagens midiáticas. 

 

 

3.3.1  Vantagens do vídeo digital como recurso pedagógico 

 

A análise das falas dos professores revelou, em sua grande maioria, a crença de 

que a incorporação da tecnologia do vídeo digital agrega valor às aulas e apresenta, como 

principais vantagens, o aumento do interesse e motivação dos alunos, por meio do poder das 

imagens e do som, além de servir como auxiliar na construção do conhecimento. Além disso, 

também foram relatadas algumas experiências significativas com o uso do vídeo como 

recurso pedagógico. Estes tópicos encontram-se discriminados a seguir, nos itens 3.3.1.1 - 

Aumento do interesse e motivação dos alunos; 3.3.1.2 – O poder da imagem e do som; 3.3.1.3 

– Auxílio na construção do conhecimento e 3.3.1.4 – Experiências significativas com o vídeo 

digital. 
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3.3.1.1  Aumento do interesse e motivação dos alunos  

 

Moran (1995) justifica o grande interesse dos jovens pelo vídeo, uma vez que sua 

linguagem, por ser dinâmica, responde à sensibilidade dos jovens e apela muito mais para a 

afetividade do que para a razão. Para o autor, “o jovem lê o que pode visualizar, precisa ver 

para compreender. Toda a sua fala é mais sensorial-visual do que racional e abstrata” (idem, 

p. 1). Por este motivo, a linguagem dinâmica do vídeo, com suas imagens em movimento, 

aliadas ao som e ao texto, atrai mais os adolescentes, conforme comprovado pelos docentes a 

seguir: 

 

P1: Em média o interesse é maior, pois esta geração mais jovem está mais 

familiarizada com os recursos digitais, o que prende mais a atenção do 

aluno. 
 

P2: Com o uso de vídeos, utilizando-se de toda uma tecnologia mais 

dinâmica, colorida e até com inserção da música, o interesse discente é 

maior e a proposta docente fica mais singular e motivadora. 
 

P7: A grande maioria se mostra bastante interessada e, até mesmo, pede 

que o arquivo (com o vídeo) seja compartilhado. 
 

P11: Pude perceber que os alunos estavam realmente interessados, fizeram 

perguntas e nas aulas seguintes eles mesmos procuravam associar 

momentos de nossas aulas com outros filmes, clipes. 

 

Além disso, Moran afirma que o vídeo apresenta uma forma de contar 

multilingüística, de superposição de códigos e significações, de predominância audiovisual, 

mais próxima da sensibilidade e realidade do homem urbano e ainda distante da linguagem 

educacional, mais apoiada no discurso verbal-escrito-abstrato, que, geralmente, é considerado 

como enfadonho ou difícil pelos alunos, devido à falta da visualização concreta, como 

observado por alguns professores. 

 

 

P2: O material em vídeo além de motivar, faz parte do material didático, e 

reflete o dia-dia em que o vocabulário adquirido é utilizado. 

 

P15: O interesse por parte dos alunos é muito grande, já que a aula torna-se 

bem menos cansativa e muito mais interessante. A linguagem visual é muito 

mais atraente e dinâmica, do que simplesmente o cuspe e giz.  
 

P18: O olhar deles se abre para essa possibilidade de decodificação dos 

códigos verbal e não verbal sem que vejam esse processo como chato, 

difícil, mas como desafiador, interessante, “legal”, para ser fiel às 

declarações que ouço. 
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Alguns professores também relataram que utilizam o vídeo para motivar os alunos 

a prestarem atenção a um tópico novo ou para dar exemplos da matéria dada, como 

exemplificado a seguir: 

 

P13: Uso o vídeo para motivação de conteúdo novo ou demonstração de 

exemplos pertinentes ao conteúdo estudado. 
 

P14: Utilizo para motivação apresentando aplicações possíveis para o 

conteúdo estudado; 
 

P15: Algumas vezes utilizo o vídeo no início de um tópico com fins 

motivacionais. A pergunta é lançada a turma: “Alguém sabe explicar este 

fenômeno?” 

 

Moran (1995) afirma que o uso do vídeo para fins motivacionais, conforme 

descrito pelos professores, serve como uma forma de sensibilização, despertando a 

curiosidade e motivando os alunos para a pesquisa de novos temas, estimulando, assim, a 

vontade de aprofundar o assunto do vídeo e da matéria nos alunos. 

Durante as observações de aula, foi possível perceber o entusiasmo dos alunos 

quando eram informados de que haveria um vídeo a ser assistido. Muitos perguntavam em 

que momento da aula o vídeo seria exibido, de tamanha curiosidade. É interessante notar que 

em alguns casos, diversos alunos estavam dispersos durante a fala do professor, mas assim 

que começava o vídeo, passavam a prestar mais atenção à aula. Durante a exibição, os alunos 

ou ficavam quietos, prestando atenção ou reagiam com risadas ou comentários acerca do que 

era mostrado. Após a exibição, teciam comentários ou críticas sobre a mensagem, 

personagens, cenários, música, entre outros elementos.  

A maioria dos docentes abriu espaço para discussão depois da exibição do vídeo. 

Outros, entretanto, mostraram o vídeo apenas no final, para fechar a aula, fazendo um tipo de 

resumo da teoria apresentada por meio das imagens em movimento, para fins de ilustração 

apenas. 

 

3.3.1.2  O poder da imagem e do som  

 

A velha assertiva de que “uma imagem vale mais do que mil palavras” continua 

mais válida do que nunca, uma vez que a sociedade atual é predominantemente visual, pois a 

maioria absoluta das informações recebidas pelo homem moderno lhes vem por imagens, 

conforme afirma Bosi (1988, apud ROSATELLI, 2007). Quando se associa a imagem, tanto 
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estática quanto em movimento, ao som, então, este poder duplica e exerce uma enorme 

atração sobre os espectadores.  

Os recursos audiovisuais vêm sendo utilizados há décadas para fins educacionais 

e vem sendo alvo de pesquisa no mundo todo. Na década de 1950, Hoban e van Ormer (1951) 

realizaram um meta-estudo de pesquisa sobre o valor pedagógico da imagem em movimento 

que datava desde 1918. Eles descobriram que o uso das imagens em movimento ajudava os 

alunos a melhorar a retenção de conteúdos, facilitava o pensamento e a solução de problemas 

e que poderia ser, às vezes, tão eficaz quanto um instrutor na comunicação de fatos ou 

demonstração de procedimentos. Já na década de 1990, Hempe (1999) também alertou para o 

poder do vídeo como demonstração visual, dramatização, apresentação de evidências visuais e 

forma de apelo emocional. Os textos audiovisuais sempre carregam consigo mensagens 

subliminares tais como narrativas, emoção, autoridade, autenticidade e simbolismo, que 

atraem mais a atenção do receptor, comparado com os textos impressos, por exemplo. A fala 

do professor a seguir ilustra esta constatação: 

 

P1: Eu procuro mais chamar atenção para o recurso digital e com isso 

conseguir o objetivo que eu quero, além da observação do aluno e fixação 

da atenção do aluno com imagens e som, que facilita, agregando valor à 

aula.  

 

Moran (1995) também aponta que o vídeo, devido à sua estrutura e características, 

é capaz de se comunicar com a maioria das pessoas, de qualquer faixa etária. Seu ritmo é cada 

vez mais alucinante; a lógica da narrativa se baseia na contigüidade, colocando um pedaço de 

imagem ou história ao lado da outra; sua retórica se adapta perfeitamente à sensibilidade do 

homem contemporâneo; sua linguagem é concreta e plástica; os temas são pouco 

aprofundados, explorando os ângulos emocionais, contraditórios, inesperados; as informações 

são passadas em pequenas doses, organizadas em forma de mosaico (rápidas sínteses de cada 

assunto) e com apresentação variada (cada tema dura pouco e é ilustrado), tudo organizado 

propositalmente para atrair a atenção do receptor, como observa um dos professores em sua 

fala: 

 

P11: De modo geral tenho a percepção de que a imagem tem um poder 

muito grande sobre as pessoas, pelo modo ilustrativo e rápido da mensagem 

que é passada. 
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Adicionalmente, Goodyear e Steeples (1998) observaram que o vídeo é capaz de 

oferecer descrições vívidas para articular informações e conhecimentos tácitos, difíceis de 

serem descritos por meio textual, conforme constatado pelos professores. 

 
P6: Uso vídeo para tudo, pois facilita na exposição de um assunto, para 

ilustrar ou demonstrar alguma coisa, para discutir. Muitas vezes com 

apenas uma imagem eles entendem muito mais do que várias palavras que 

eu disser em inglês. 
 

P8: Eles apresentam muito interesse, pois a imagem é mais forte, às vezes, 

que as palavras. 

 

Exatamente devido ao fato de os recursos audiovisuais deterem tanto poder de 

atração e persuasão é que estudiosos alertam para a necessidade da incorporação na escola de 

práticas de leitura de mensagens midiáticas, impregnadas de imagens, sons e textos, tal como 

a abordagem crítica sugerida por Kellner (2001). 

 

3.3.1.3  Auxílio na construção do conhecimento 

 

Do mesmo modo que os textos audiovisuais atraem e despertam o interesse dos 

espectadores, eles também agem como mecanismos educativos, conforme afirmam os teóricos 

dos estudos culturais, tais como Kellner (2001 apud SARDELICH, 2006). Para o autor, 

grande parte destes mecanismos tem como função principal educar as pessoas para viverem 

de acordo com regras estabelecidas socialmente, e, por estarem inseridos na área cultural, 

possuem como características o prazer e a diversão. Entretanto, ainda que de forma 

despercebida, estes mesmos mecanismos também educam e ajudam a construir conhecimento, 

ou seja, funcionam como uma forma de pedagogia (KELLNER, 2001). Esta constatação foi 

observada na fala dos dois professores a seguir: 

 

 

P5: As idéias passadas no vídeo em si acrescentam algum conhecimento que 

não foi explorado na aula teórica. 
 

P9: Os resultados obtidos tem sido animadores, pois os alunos, quando 

assistem a um vídeo que tem o acompanhamento e explicação do professor, 

passam a ver o mesmo como algo que realmente auxilia na construção do 

conhecimento. 

 

Por este motivo é que Kellner (idem) alerta sobre a necessidade de se analisar de 

que modo determinados textos e tipos de cultura da mídia afetam o público, que espécie de 

efeito real os produtos da cultura da mídia exercem, e que espécie de potenciais efeitos 
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contra-hegemônicos e possibilidades de resistência e luta também se encontram nas obras da 

cultura da mídia. A fala do professor P9, em especial, enfatiza a importância da interferência 

do professor no processo de recepção midiática dos alunos, e, conseqüentemente, na 

construção do conhecimento pelos mesmos. 

 

3.3.1.4  Experiências significativas com o vídeo digital 

 

Também foi pedido aos docentes que relatassem uma experiência significativa 

com o uso do vídeo digital em suas aulas. Na sua grande maioria, os professores 

demonstraram que a apresentação do vídeo aguçou a curiosidade dos alunos sobre os temas 

propostos e resultou em motivação para discussões após a exibição. 

Percebe-se que a proposta de inserção do vídeo digital na sala de aula pode ser 

uma experiência de grande valor pedagógico e de motivação para alunos e professores. No 

entanto, como afirma Masetto (2000), a tecnologia possui um valor relativo: ela somente tem 

importância se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos e se for eficiente para tanto. 

As técnicas não se justificam por si mesmas, mas pelos objetivos que elas devem alcançar. 

Nos relatos dos professores abaixo, nota-se que a apresentação do vídeo resultou 

em algum tipo de debate/discussão sobre a mensagem e o tema abordado. O uso do vídeo com 

este objetivo representou, na visão destes professores, uma experiência marcante, não só por 

ter causado emoção, despertado o interesse, promovido o reconhecimento de traços 

identitários e culturais, aguçado o espírito crítico e reflexivo dos alunos, mas também por ter 

propiciado uma aprendizagem mais significativa a estes. 

 

P3: Apresentei trechos do filme Falcão: meninos do tráfico (MV Bil, Celso 

Ataíde e Luiz Eduardo Soares) para uma turma de 3º ano do Ensino Médio, 

num contexto de aplicação do conteúdo “Direitos Humanos”, e pude 

perceber como a cultura que emana das favelas (vestuário, músicas, gírias, 

etc.) está impregnada na juventude atual. Após a exibição do vídeo eu 

mesmo não consegui falar e tive enorme dificuldade de controlar os ânimos, 

tamanha a motivação gerada: praticamente todos, até aqueles alunos mais 

tímidos que nunca se pronunciam em sala de aula, queriam falar. 
 

P4: Foi quando fiz um “osKar de Kímica”, sobre o meio ambiente, onde os 

alunos montavam seus próprios vídeos, 4 por turma, com 3 turmas 

diferentes,  sobre chuva ácida, efeito estufa e resíduos sólidos. Tínhamos 

uma banca composta de 3 pessoas para julgar os melhores vídeos. Depois 

os próprios colegas teciam críticas dos vídeos dos colegas. Foi uma 

experiência onde houve uma significativa aprendizagem, além de aguçar o 

espírito crítico. Foram avaliados: a capa, a sinopse, qualidade do vídeo e 

conteúdo. 
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P10: A minha experiência mais significativa foi com o filme “A Nova Lei”. 

Começamos a trabalhar a questão da escolha na Filosofia: até que ponto o 

homem tem escolha e até que ponto ele é determinado. Após este filme o 

debate foi muito interessante, na medida em que os alunos começaram a 

trazer questões das suas próprias vidas e diziam que o que eles 

consideravam determinado na verdade não era, era passível de escolha e 

eles podiam mudar aquilo. 
 

P13: Certa vez apresentei um vídeo com o objetivo de trabalhar tempos 

verbais ( não lembro mais o nome, infelizmente) e acabou sendo um 

trabalho muito significativo, pois o conteúdo do vídeo emocionou a turma. A 

partir disso, não só falamos sobre o tópico gramatical, mas também 

conversamos muito sobre relações humanas e valorização da vida. 

 

P17: A percepção do aluno sobre o exposto antes do vídeo com o vídeo em 

si. Como eles conseguem assimilar o teórico e aplicar utilizando o vídeo. Os 

vídeos que tratam de radioatividade trazem bem isso. Onde a energia 

nuclear geralmente é discutida pelos alunos, após o vídeo, com discussões 

entre os alunos que são a favor e os que são contra. Alguns alunos dizem 

que a bomba atômica de Hiroshima foi útil e outros que dizem que foi um 

absurdo. É uma discussão proveitosa. 

 

Para Moran (1995), não é satisfatório, didaticamente falando, exibir um vídeo sem 

discuti-lo ou integrá-lo com o assunto de aula, e sem voltar e mostrar alguns momentos mais 

importantes. Durante a observação de aulas, notou-se que alguns poucos docentes, talvez 

preocupados com o curto tempo para trabalhar toda a teoria necessária, optarem por 

apresentar o vídeo apenas no final da aula, já em cima da hora de bater o sinal, e não tiveram 

a oportunidade de discuti-lo em detalhes com os alunos, a despeito do seu conteúdo 

interessante. No entanto, na maior parte das aulas assistidas, o vídeo foi bastante explorado e 

discutido; além disso, notou-se que, mesmo após o término da aula, os alunos continuavam a 

comentar o que tinham visto e o debate prosseguia. 

Masetto (2000) declara que quando os recursos audiovisuais são usados não 

apenas para demonstrações, mas também para discussão, análises, comparações e debates, 

além de motivadores, eles se prestam para os mais diferentes objetivos e atingem excelentes 

resultados. 

  Como dinâmica de análise, Moran (1995) sugere que o professor exiba as cenas 

mais importantes e as comente com os alunos, a partir do que estes destacam ou perguntam. É 

uma conversa sobre o vídeo, com o professor atuando como moderador, sem, no entanto, 

monopolizar a discussão nem tampouco deixar de se posicionar no debate. Agindo assim, o 

docente certamente aproveita de forma expressiva o recurso audiovisual e obtém resultados 

satisfatórios e gratificantes em relação à participação e aprendizagem dos alunos, como se 

observa na fala da professora a seguir. 
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P18: Há dois anos, ao chegar para o último dia de aula, uma de minhas 

turmas me fez uma despedida com um recurso audiovisual. Entendi isso 

como uma certificação de que a experiência foi válida para eles, que a 

adotarão em sua vida profissional. Fiquei emocionada e com o sentimento 

de que tenho muito, ainda, que explorar com eles e para eles. 

 

3.3.2  Uso inadequado do vídeo como recurso pedagógico 

 

Apesar do forte poder de atração que um vídeo possa vir a exercer sobre os 

alunos, a má-escolha deste recurso pelo docente pode ocasionar um efeito contrário: sono, 

apatia, monotonia, falta de concentração e desinteresse. Alguns tipos de vídeos foram 

apontados pelos docentes como inadequados para fins pedagógicos e foram divididos em: 

3.1.1.2 – Vídeo “tapa buraco”; 3.1.1.2 – Vídeo muito longo; 3.1.1.1 – Vídeo inadequado à 

faixa etária ou interesses dos alunos. 

 

3.3.2.1  Vídeo “tapa-buraco” 

 

Moran (1995) apresenta uma classificação de certos usos inadequados do vídeo 

em sala de aula. Um deles é o que o autor chama de vídeo “tapa-buraco”, ou seja, aquele 

apresentado quando há um problema inesperado. O uso deste expediente pode eventualmente 

até ser útil, no caso da falta de um professor, por exemplo, mas se for feito com freqüência, 

desvaloriza o uso do vídeo e o associa a não ter aula, como expressa o professor a seguir: 

 

P3: A exibição de vídeos pode ser considerada, por alguns colegas docentes, 

como um subterfúgio para a aula expositiva, do ponto de vista crítico, um 

atalho em dias de cansaço, indisposição ou falta do professor. 

 

3.3.2.2  Vídeo muito longo 

 

Para Trovão (2005), um filme não precisa ser passado na integra para a classe, 

apenas quando os alunos pedem. “Há o risco de o professor gastar mais de uma aula com a 

exibição e o aluno não entender aonde ele queria chegar”. Em sua experiência com vídeo, 

Trovão relata que seleciona as cenas mais importantes para o conteúdo que está trabalhando e 

outras vezes parte do filme para iniciar uma discussão ou um tema. Com este tipo de 

atividade, o professor foca somente o que interessa discutir com os alunos, evitando, assim, a 
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perda da concentração ou o sono dos alunos, causados pela longa duração do filme. Estes 

problemas estão refletidos nas falas dos professores a seguir: 

 

P3: Muitos dos meus atuais alunos reclamam do sono motivado por vezes 

por alguns vídeos longos. 

 

P17: No caso de vídeos longos, eles geralmente perdem a concentração. 

 

Com os recursos de edição de vídeo digital, o docente pode, de maneira 

descomplicada, selecionar em um filme apenas as cenas que o interessam para seus objetivos 

pedagógicos em uma determinada aula. Além de evitar problemas como o sono e a perda de 

concentração dos alunos, o docente pode aguçar a curiosidade do aluno para assistir ao filme 

inteiro em outro momento, fora da sala de aula, disponibilizando-o na Internet, por exemplo, e 

oferecendo ao aluno a possibilidade de se tornar um espectador de filmes de boa qualidade, 

não comercializados pela mídia em geral. 

 

3.3.2.3  Vídeo inadequado à faixa etária e aos interesses dos alunos 

 

Alguns professores demonstraram em suas falas a preocupação com a seleção dos 

vídeos a serem apresentados aos alunos. A adequação à faixa etária e aos interesses dos 

alunos foi um aspecto apontado como primordial na escolha do vídeo, para se evitar o 

desinteresse dos alunos durante a exibição, como se percebe nas declarações a seguir: 

 

P13: Em algumas situações, os alunos podem não gostar do vídeo se este 

não for próximo aos interesses pessoais deles. 
 

P19: Além disso, é necessário escolher vídeos adequados à faixa etária de 

exibição, para que não se torne uma atividade monótona. 

 

Corroborando com as falas dos professores, Cabero (1998), afirma a necessidade 

de o professor refletir e decidir acerca da qualidade técnica-estética e curricular dos materiais 

audiovisuais apresentados por ele, além de adequá-los às características de seus alunos. O 

autor destaca que o professor precisa assistir ao vídeo e avaliá-lo, antes de utilizá-lo em 

classe, para que possa optar por sua utilização (ou não), ou então preparar estratégias 

adequadas ao seu uso, o que inclui avaliar se o tema apresentado é adequado à faixa etária ou 

aos interesses típicos daquela idade, ou, alternativamente, editar o conteúdo para que o vídeo 

passe a se adequar às características dos alunos. 
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3.3.3 Importância/limites da intervenção docente e formação do educador para as 

mídias 

 

Ao serem questionados sobre o que significava, para eles, serem mediadores entre 

as mensagens dos vídeos e a leitura dessas mensagens feita pelos alunos, os docentes 

indicaram, em suas falas, como aspectos essenciais, a importância e os limites da intervenção 

do professor como mediador e a formação do mídia-educador, que foram divididos em três 

tópicos: 3.3.3.1- Importância da intervenção docente na recepção dos alunos; 3.3.3.2 – 

Limites da intervenção docente na recepção dos alunos e 3.3.3.3 – Formação do educador 

para as mídias. 

 

3.3.3.1  Importância da intervenção docente na recepção dos alunos 

 

A maior parte dos entrevistados acredita que a intervenção do professor no 

processo de recepção dos alunos é importante uma vez que os auxilia a fazer uma (re)leitura 

do mundo que os cerca, abrindo e reeducando o olhar dos discentes para outras perspectivas 

até então não contempladas por eles e, desse modo, contribui para formar o pensamento 

crítico e analítico dos alunos. As falas a seguir exemplificam bem esta percepção. 

 

P2: Faço uma releitura dessas apresentações, muitas vezes com o acréscimo 

de outros vocábulos ou situações gramaticais relativas ao que foi abordado. 

E até mesmo apresentações dos próprios alunos com relação ao conteúdo 

apresentado e discutido no vídeo. 

 

P6: Gosto muito de propor discussões sobre qualquer tema que surja 

durante minhas aulas porque considero que o professor deve ser um 

orientador e não um ditador. Acho interessante quando algum aluno 

questiona uma opinião minha dada ao passar um vídeo. Nossos jovens são 

muito críticos e gosto de ouvir o que eles têm a dizer, promovendo um 

debate saudável. 

 

P11: Faço com que eles articulem os conhecimentos e ampliem os modos de 

ler o mundo e a própria realidade. 

 

P12: Ele (o professor) facilita o entendimento dos recursos lingüísticos 

explicitados, dos subentendidos, inclusive aqueles que se configuram por 

meio das imagens. 

 

P13: O professor auxilia o aluno na leitura de mundo através de explicações 

e dos questionamentos que ele propõe, levando assim os alunos ao 

pensamento crítico diante da informação nova. 
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P16: Posso construir um entendimento mais abrangente do conteúdo, sem 

falar que é muito interessante, desconstruir certas passagens ou falas do 

filme que não estão em conformidade com a historiografia.:  

 

P18: Vejo-me como elo entre a forma de leitura tradicional que a escola 

apresentava até então, e o surgimento, para eles, do letramento. Isso 

possibilita aos meus alunos não ler mais o mundo da mesma forma, o que 

tem me rendido vários frutos ao longo do ano letivo, motivando-me, cada 

vez mais, a pesquisar textos dessa natureza para também entender as 

diferentes formas de leitura de mundo. Os próprios alunos acabam 

sugerindo vídeos, comentando outros. O olhar deles se abre para essa 

possibilidade de decodificação dos códigos verbal e não verbal. 

 

P19: Ao atuar como mediador tenho a oportunidade de reeducar o olhar do 

aluno. 

 

Orozco Gomes (2005) defende que a mediação do professor no processo de 

recepção midiática é muito importante porque todos, inclusive as crianças e os jovens, seguem 

em contato mental com os meios de comunicação mesmo quando acaba o contato físico com 

os mesmos. Isto significa dizer que até na escola, os alunos falam e trocam significados acerca 

do que têm visto e escutado nas mídias. E se os alunos estão em contado, reproduzindo 

significados, o professor pode intervir, primeiramente, convocando os alunos para que falem 

sobre o que viram e dar suas próprias opiniões, e, posteriormente, oferecendo outro olhar 

sobre determinada mensagem midiática, outro referencial distinto daquele fornecido pelos 

próprios meios de comunicação, reorientando, assim, a recepção dos discentes. 

As falas dos professores comprovam que a intervenção do professor, no sentido 

de orientar/facilitar o processo de discussão e de releitura dos alunos em relação às mensagens 

midiáticas, é uma das principais tarefas do educador que trabalha com mídias. Muito mais do 

que tirar dúvidas ou impor sua opinião, o professor mediador permite a intensa participação 

dos alunos, que, por meio deste diálogo, modificam e interferem na mensagem, deixando de 

lado, desse modo, a atitude passiva, meramente consumista, do receptor frente aos meios de 

comunicação e informação. 

Nas observações de aula, notou-se que a mediação do professor no processo de 

recepção midiática dos alunos foi essencial para criar um ambiente propício à participação e 

intervenção destes em relação às mensagens apresentadas nos vídeos. Por meio de uma 

abordagem dialógica, os professores foram conduzindo seus alunos a expressarem suas 

diversas opiniões e a criarem um novo olhar sobre determinados fatos ou convenções pré-

estabelecidas. Na aula do professor P16, por exemplo, os alunos puderam fazer uma leitura 

comparando as narrativas passadas no filme, fruto da ficção do autor, e os fatos ocorridos 
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conforme registrados pela historiografia. Com isso, discutiu-se como a mídia não pode ser 

vista como uma reprodutora fiel da realidade, mas como mais uma forma de se interpretar a 

mesma, que deve ser discutida e até questionada. 

 

3.3.3.2  Limites da intervenção docente na recepção dos alunos 

 

Alguns docentes relataram que, apesar de perceberem a importância da mediação 

docente no processo de recepção midiática dos alunos, acreditam que deve haver limites para 

este tipo de interferência, pois seu excesso pode gerar desinteresse nos alunos, como se 

percebe a seguir: 

 

P10: É importante que o momento do filme seja reflexivo e lúdico ao mesmo 

tempo. Um filme com muitas interrupções (por parte do professor) acaba 

por ser maçante. 

 
P16: Através de tentativa e erro, fui aprendendo a dosar minhas 

intervenções (durante a apresentação de um vídeo) para não ficar 

enfadonho nem desinteressante ao aluno  

 

Como afirma Freire (1996, p. 69) “a educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é transferência de saber, mas encontro de sujeitos interlocutores que 

buscam significados”. O docente que sabe dosar suas intervenções permite que seus alunos 

também se expressem, interajam, participem, dialoguem e, conseqüentemente, construam, 

junto com o docente, novos significados para os textos midiáticos apresentados em sala, o que 

desperta o interesse dos alunos pela aula. 

Além disso, alguns professores também mencionaram que o docente deve ter 

muita cautela nas suas intervenções para evitar impor seus pontos-de-vista aos alunos e não 

permitir o desenvolvimento da autonomia crítica dos discentes, apesar da dificuldade de se 

tomar esta postura, como se observa nas falas a seguir. 

 
P1: É um papel de bastante responsabilidade até porque, mesmo dando seu 

ponto de vista, você tem que deixar em aberto que o aluno busque, dentro de 

sua experiência de vida, cognitiva, sua própria expressão, uma 

independência maior na sua expressão, tomando cuidado para não 

influenciar demais na sua opinião. 

 

P7: Tenho que ter o cuidado de facilitar a apreensão da mensagem sem, no 

entanto, impor meu ponto de vista, o que é bastante difícil uma vez que eu 

não acredito um uma postura de neutralidade. 
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Freire (1996) enfatiza a necessidade do respeito, por parte do professor, do 

conhecimento que o aluno traz para a escola, visto ser ele um sujeito social e histórico. 

Afirma, ainda, que o professor não é superior em relação ao aluno porque domina 

conhecimentos que o educando ainda não domina, mas é, como o aluno, participante do 

mesmo processo da construção da aprendizagem. Para isso, o docente deve se apresentar 

como um pesquisador que busca o saber de uma forma crítica, questionadora, e orienta seus 

alunos a seguirem também essa metodologia de estudar e entender o mundo, relacionando os 

conhecimentos adquiridos com a realidade de sua vida e de seu meio social.  

Além disso, Freire e Shor (1986, p. 16) partem do principio de que não existe 

neutralidade na educação, pois a educação é política. Uma educação que se diz neutra está, na 

verdade, reproduzindo a ideologia dominante, formando “os estudante para observar o mundo 

do ponto de vista do consenso oficial, para executar ordens sem questioná-las, como se a 

sociedade existente fosse fixa e perfeita”. Para os autores, os alunos e os professores devem 

perceber que podem ser mais do que meros receptores de teorias, ideologias e pontos-de-vista 

prontos.  

Nas observações de aula, ficou evidente que, por meio do dialogismo, é possível 

ambos os lados (professor e alunos) participarem da discussão, sem que o professor 

necessariamente deixe de expressar a sua própria opinião. No entanto, quando a expressa, 

deve conduzir o debate de modo a deixar claro que a mesma não deverá prevalecer sobre a 

dos alunos; será apenas mais uma das possibilidades de releitura da mensagem. 

 

3.3.3.3  Formação do educador para as mídias 

 

Quando os professores foram interrogados a respeito de onde (como) 

desenvolveram as práticas que adotam para atuar como mediadores entre as mensagens 

midiáticas apresentadas nos vídeos e a recepção dos alunos, a maioria dos docentes afirmou 

que vem construindo tais práticas de forma empírica, no dia-a-dia de sala de aula, ou então 

por meio de leitura e autodidatismo, como se observa nas falas a seguir: 

 

P1: Por leitura, pois é fundamental ter conhecimento do conteúdo aplicado 

e aperfeiçoamento na prática, no dia-a-dia. Não tive treinamento sobre o 

assunto na minha formação. Com a evolução tecnológica, eu tive que me 

aperfeiçoar por conta própria, sendo um autodidata. 

 

P2: Algumas práticas são oriundas da experiência dentro dos 8 anos com 

esses alunos, outras fruto de conversas acerca da experiência de colegas.  
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P3: Empiricamente, através da experiência em sala.  

 

P4: As práticas foram desenvolvidas pela experiência, somada à pesquisa 

feita por conta própria. 

 

P5: No dia-a-dia da sala de aula. Não saímos prontos da faculdade. O 

contato constante com o aluno e os diferentes desafios impostos pelas 

realidades de cada escola e clientela, nos fazem buscar alternativas 

didáticas, nas quais o uso de recursos audiovisuais está muito presente. 

 

P6: Na prática mesmo. Algumas coisas sobre interpretação de textos 

aprendi na faculdade, mas somente com textos impressos. No curso de 

inglês, também aprendi técnicas de se trabalhar vídeos, pois eles usam esta 

ferramenta no curso. Mas em geral, foi na prática de sala de aula mesmo.  

 

P7: Como minha formação se deu muito antes do advento de vídeos digitais, 

comecei esta prática por iniciativa própria, experimentando para verificar a 

eficácia. Não foi resultado de uma prática aprendida. 

 

P8: Vivência e conhecimento obtido em várias fontes. 

 

P9: Leitura e experiência adquirida ao longo dos trabalhos feitos em sala de 

aula 

 

P10: Por meio de leituras e da própria experiência mesmo. 

 

Nota-se que, para alguns docentes, a formação empírica para o trabalho com 

mídias ocorreu por uma necessidade de se adaptarem à realidade midiática atual. A sala de 

aula tornou-se o campo de experimentação destes docentes, que, mesmo sem ter recebido 

treinamento específico para atuarem como educadores com/para as mídias, ousam em trazer 

para dentro da escola a discussão e reflexão sobre as mensagens midiáticas, aprendendo na 

prática o que deveria ter sido ensinado no curso de graduação. 

Alguns poucos professores relataram, entretanto, que chegaram a receber algum 

tipo de formação para trabalharem com/para as mídias em sua graduação, em cursos de pós-

graduação ou em cursos específicos na área tecnológica, como se observa a seguir: 

 
P12: Tanto por meio de cursos de pós-graduação quanto através de leituras 

sobre orientações didáticas a esse respeito. 

 

P13:  Leitura, aulas da licenciatura e cursos de capacitação pedagógica. 

 

P14: Decorrente de minha formação tecnológica e atividades de 

gerenciamento em empresas, adaptada pelo estudo do assunto e prática 

docente observada/própria. 

 

P15: Na minha Licenciatura em Física e na pós-graduação em Ensino de 

Ciências. 
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P17: Experiência em cursos que utilizam a computação para produção de 

conhecimento em sala de aula. 

 

P19: Durante algumas aulas no curso de graduação. 

 

Na mesma linha de Freire (2002), Fantin (2005) defende que o educador para as 

mídias deve ser um educador-pesquisador, que faz da atividade de pesquisa uma ação e opção 

de intervenção e, a partir desta, cria uma oportunidade de reflexão. Para que tal profissional 

possa existir “é fundamental transformar a formação dos professores e revolucionar as 

agências formadoras, subvertendo os campos intelectuais e construindo novos conhecimentos 

de acordo com tais desafios” (idem, p. 5). 

Rivoltella (2007) denuncia que os cursos de formação em geral não abrem espaço 

para a articulação entre educação e mídias e conseqüentemente não preparam os profissionais 

para esta realidade. Muitos professores ainda acreditam que mídia-educação se resume à 

utilização das novas tecnologias na sala de aula. É difícil convencê-los de que a mídia deve 

ser parte do processo, deve estar articulada com o cotidiano dos alunos e que deve ser, 

inclusive, objeto de estudo. Para mudar este cenário, as universidades podem desenvolver 

projetos e oferecer cursos de atualização para os professores. 

Apesar de Orozco Gomes (2005) afirmar que o professor não precisa ser 

necessariamente letrado em relação às mídias para poder explorá-las com seus alunos, fica 

claro que, com a devida formação para Mídia-Educação, este trabalho pode ser facilitado e 

alguns mitos acerca do uso de mídias nas escolas, como os apontados por Rivoltella (op. cit.), 

podem ser dissipados. Se os professores que, por iniciativa própria, se lançam a trabalhar 

com/para as mídias em suas aulas - mesmo sem ter recebido o devido treinamento e 

letramento midiático para atuar como mídia-educadores - tivessem a oportunidade de se 

formarem ou aperfeiçoarem nesta área, com certeza, poderiam obter resultados muito mais 

satisfatórios e todos sairiam ganhando, principalmente os alunos. 

  A observação das aulas mostrou que, apesar de alguns professores discutirem 

aspectos e conceitos recomendados em abordagens críticas das mídias, tais como: a sua não-

transparência/neutralidade; seus códigos e convenções; audiências a que se destinam; a 

intencionalidade de seus conteúdo e mensagens e seus objetivos nem sempre explícitos 

(obtenção do lucro e/ou do poder), eles o fazem de forma não-sistemática, sem seguirem 

qualquer proposta específica de atividades para o desenvolvimento do letramento midiático. 

Isto provável ocorre justamente devido à falta de capacitação dos docentes durante sua 

formação para lidarem com as mídias e suas especificidades. 
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3.3.4  Leitura crítica das mensagens midiáticas 

 

Quase todos os docentes entrevistados afirmaram que, quando utilizam o vídeo 

digital em suas aulas, têm a preocupação de promover discussões e reflexões críticas acerca 

das mensagens midiáticas apresentadas aos alunos e que adotam, como foco destas 

discussões, certos aspectos julgados relevantes, não somente para o entendimento da 

mensagem naquele contexto, mas também para a compreensão de mundo do aluno em geral. 

Os subtemas resultantes deste item foram: 3.3.4.1 – Promoção da discussão e reflexão crítica 

das mensagens midiáticas e 3.3.4.2 - Aspectos abordados na análise crítica das mensagens 

midiáticas. 

 

3.3.4.1  Promoção da discussão e reflexão crítica das mensagens midiáticas 

 

Como já mencionado acima, a maior parte dos docentes entrevistados declarou 

que usa o vídeo digital com o objetivo pedagógico de promover discussões e reflexões críticas 

acerca das mensagens midiáticas, como se pode observar nas falas a seguir: 

 

P1: Sempre tento explorar uma visão mais crítica sobre o tema abordado e 

não me furto dar minha própria opinião, deixando claro o meu ponto de 

vista, até para que eles confrontem a opinião deles com a minha. Trabalho 

com uma Geografia muito crítica (sócio, econômica, política). 

 

P2: É deveras produtivo estimular reflexões sobre a finalidade daquela 

atividade, das idéias apresentadas e os pontos de vista atribuídos. Isso me 

recorda vídeos atrelados a política antitabagismo, anti-racismo, anti-stress, 

que sendo propagandas veiculadas em todo o mundo, revelam potencial 

excelente frente a vários públicos alvo, principalmente adolescentes que tem 

grande capacidade crítica. 

 

P3: Os resultados das discussões (muitas vezes acaloradas) são o 

acionamento da opinião crítica, o estímulo à oralidade e à argumentação. 

 

P4: Acabamos fazendo o papel mesmo de critico, e muitas vezes proponho 

para eles montarem um outro vídeo complementando o anterior, o que eles o 

fazem muito bem. 

 

P6: Depois que assistem ao vídeo, procuro discutir o que acharam do vídeo 

e debater o assunto apresentado. 

 

P10: Todo o contexto da matéria e do filme juntos tem o objetivo de 

promover a reflexão crítica. 
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Kellner (1995) reforça a necessidade de se adotarem nas escolas abordagens 

críticas em relação às mídias (“pedagogia crítica das mídias”) de modo que juntos, 

professores e alunos, possam atuar, a princípio, como receptores ativos das mensagens 

midiáticas, por meio de leitura, análise e decodificação dos textos das mídias, tornando-se, 

assim, críticos em relação às representações e discursos das mídias. Posteriormente, por meio 

desta tomada de consciência, podem perceber também que é possível produzir mídia como 

forma de auto-expressão e ativismo social e não somente para fins de lazer e entretenimento.  

No caso do vídeo digital, objeto desta pesquisa, nota-se que o professor que se 

preocupa em discutir os textos audiovisuais apresentados, fazendo uma análise da sua 

estrutura, conteúdo, finalidade, entre outros aspectos, contribui para a formação da primeira 

parte do letramento midiático de seu aluno, que vem a ser a leitura crítica das mídias. Aquele 

docente que vai mais longe, que propõe a seus alunos, além da leitura, a produção de vídeo, 

ou seja, a sua “escrita”, com base em uma pedagogia crítica, estimula seu aluno a se tornar 

autor consciente e responsável no uso das novas mídias e tecnologias e um participante ativo 

na sociedade midiática. 

Nas observações de aula, constatou-se que, em geral, as discussões críticas de 

aspectos históricos, sociais, culturais, políticos, econômicos, entre outros, fizeram com que os 

alunos se interessassem mais pelas aulas e, até mesmo os mais tímidos, queriam dar sua 

opinião, encontrando neste tipo de abordagem uma oportunidade para se expressarem. O uso 

de uma tecnologia que associa imagem em movimento e som estimulou os alunos a 

desenvolverem seu letramento crítico, muito mais do que o livro didático. Notou-se que, 

enquanto o professor se atinha ao livro, a participação era razoável, porém, bastava apresentar 

o vídeo, que quase a totalidade da turma queria participar de alguma forma. 

No projeto de produção de vídeo assistido, por exemplo, foi possível observar 

também este envolvimento maior dos alunos. Apesar de muitos dominarem técnicas de 

filmagem, e até já terem postado vídeos próprios no You Tube, por exemplo, a perspectiva de 

usar o vídeo digital para fins educacionais aguçou o interesse dos alunos e os estimulou a 

apresentarem seus pontos de vista e até a fazerem sugestões de melhorias em relação à rotina 

do colégio. Com isso, puderam perceber que é possível criar mídia não somente para 

entretenimento ou auto-exibição, mas também, e principalmente, para expressarem suas vozes 

e se tornarem participantes competentes na vida social. 
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3.3.4.2  Aspectos abordados na análise crítica das mensagens midiáticas 

 

Quando foram perguntados sobre o que costumam discutir com seus alunos ao 

apresentarem um vídeo, é possível notar que alguns professores discutem certos conceitos 

recomendados para abordagem crítica das mídias. 

Constatou-se, tanto por meio das entrevistas quanto nas observações de aula, que 

dentre os cinco conceitos básicos propostos para a abordagem crítica das mídias, o mais 

discutido foi o que afirma que as mídias possuem valores e pontos de vistas embutidos em 

suas mensagens, como exemplificado nas falas a seguir: 

 

P3: Discuto ideologias, mas apenas do ponto de vista da necessidade de 

relativização de valores e crenças; jamais prego ou vendo posições 

ideológicas. Falo sobre a minha finalidade com a aplicação do material, 

teço comentários gerais sobre a parte técnica e a forma e problematizo 

principalmente o conteúdo do vídeo. 

 

P10: Discuto principalmente ideologias, pontos de vista e valores. Os 

principais resultados são a descoberta de que uma teoria tem relação com a 

prática e de que coisas que eles vivem e afirmam sem se darem conta, às 

vezes, vivem e afirmam por conta de ideologias e pensamentos pré-

estabelecidos. 

 

P11: Costumo discutir ideologias, questões culturais e compreensão do 

horizonte de mundo de épocas. 

 

P16: Discuto principalmente ideologias e valores. Em geral o resultado é 

satisfatório, tendo em vista o fato de que o filme é para o aluno algo mais 

fácil de ser recebido. 

 

Como afirma o professor P10, este tipo de questionamento auxilia o aluno a 

perceber que muito do que se vive e afirma como sendo certo, às vezes, é fruto de ideologias e 

valores pré-estabelecidos, transmitidos pelas mídias, que são absorvidos pelo aluno sem a 

mínima reflexão crítica.  

 Em uma das aulas assistidas, por exemplo, a professora P20 discutiu com os 

alunos como uma determinada emissora de TV, em seu noticiário local, veiculou certa notícia, 

sobre aborto, com base na doutrina religiosa a que tal emissora era atrelada. Muitos alunos, no 

início do debate, tendiam a concordar e a defender a posição apresentada no noticiário, mas, 

depois da discussão, começaram a questionar o conteúdo da mensagem e perceberam o 

quanto tinham sido influenciados pela notícia por causa da falta de reflexão crítica. 
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O segundo princípio encontrado nas entrevistas e nas observações de aula foi a 

decodificação do público alvo, em que se analisa a quem a mensagem é destinada, e que, 

apesar da intenção do emissor em atingir certo público alvo, pessoas diferentes lêem a mesma 

mensagem midiática de forma diferente e aceitam ou rejeitam certas mensagens, dependendo 

de uma série de fatores, como ilustrado nas falas a seguir: 

 

P6: A gente discute como o vídeo foi feito para chamar a atenção do 

telespectador (cor, luz, personagens, cenário), para quem ele foi feito, etc. 

Eles (os alunos) acabam percebendo que apesar da informação no vídeo ter 

uma determinada intenção, cada um lê a mensagem de um jeito diferente. 

 

P18: Discuto pontos de vista e público-alvo, principalmente, reforçando o 

que sempre lembro nas aulas: os processos de seleção e de combinação do 

emissor são 90% responsáveis pelo bom desempenho da comunicação. Esse 

planejamento gera bem-estar no receptor. Nesse momento, geralmente, os 

alunos fazem ilações com outros vídeos ou textos afins. 

 

Nas aulas observadas, foi constatado que ao fazer com que os alunos expressem 

seus diferentes pontos de vista sobre uma mesma mensagem, o professor permite que 

experimentem formas diferentes de entender um mesmo fato, criem tolerância em relação aos 

pontos de vista dos outros e compreendam como as experiências e os preconceitos pessoais 

influenciam no processo de comunicação. 

Em uma aula observada, a professora P2 levou um comercial que tratava de 

racismo, “brincando” com as cores (preto e branco). O vídeo foi apresentado e os alunos 

tiveram que escrever suas impressões sobre o que viram. Depois, foi pedido a eles que lessem 

os textos dos colegas e comentassem o que tinham em comum e de diferente em relação às 

suas próprias interpretações. Foi importante observar que em nenhum momento a professora 

manifestou haver uma resposta certa ou errada e as diferentes interpretações dos alunos foram 

respeitadas. 

A finalidade da mensagem midiática também foi apontada, por poucos 

professores, como um dos aspectos trabalhados com o vídeo, como se observa a seguir: 

P14: Por serem vídeos de tecnologia, o foco principal da discussão é a 

finalidade. 

 

P17: Discuto a composição do vídeo e finalidade do mesmo, aplicação no 

conceito teórico. Como resultado desejo unir o teórico e a aplicação do 

mesmo no cotidiano.  

 

P19: Costumo discutir a composição do vídeo e a sua finalidade. 

 

Nota-se que apesar de afirmarem que abordam a finalidade das mensagens, os 

professores não deixaram claro, em suas respostas, que tipo de finalidade discutem. 
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Nas aulas observadas, foi constatado, em uma aula do professor P3, a finalidade 

da mensagem midiática como forma de obtenção de lucro. Durante a exibição de um trecho 

de um filme, em que certo produto fora inserido na história com o propósito de venda (o 

famoso merchandising), o professor aproveitou a oportunidade para discutir com eles essa 

estratégia de propaganda e como ela pode influenciar os espectadores de forma subliminar. 

Apesar de não ter sido mencionada nas entrevistas, a questão da autoria das 

mensagens midiáticas, ou seja, a percepção de que todas são construídas, e que é a mídia que 

define o que deve ser incluído na pauta de discussão ou não, foi observada em um projeto de 

produção de vídeo feita pela professora P2. Os alunos tiveram que criar um noticiário a 

respeito de eventos/fatos ocorridos no colégio ao longo do ano. A atividade foi dividida em 

duas fases: na primeira, eles criaram, por escrito, a pauta e depois elaboraram o roteiro para o 

noticiário; a segunda fase incluiu a filmagem propriamente dita, para a qual os alunos 

trouxeram imagens que foram inseridas para ilustrar a reportagem. Com isso, eles puderam 

perceber que nem todo evento poderia virar notícia, pois, caso contrário, causaria problemas 

futuros para eles e que, mesmo aqueles que foram escolhidos, tiveram que ser construídos 

com cuidado, para que a mensagem ficasse clara e atingisse ao objetivo desejado, sem parecer 

uma crítica negativa ou um motim (protesto) por parte dos alunos em relação ao colégio. 

O último conceito, referente à palavra-chave formato, foi mencionado na 

entrevista pela professora P6, em sua fala já reproduzida acima, que demonstrou a 

preocupação em discutir com seus alunos como o vídeo é constituído (por meio da cor, luz, 

personagens, cenário), utilizando uma linguagem própria e técnicas que têm o propósito de 

atrair a atenção do espectador.  

Em uma das aulas observadas, o professor P19 apontou, após a apresentação de 

um trecho de uma minissérie de TV, o significado das cores adotadas em uma determinada 

cena do filme, que demonstrava a intenção da emissora que produziu o programa de fornecer 

uma visão romântica para o fato histórico que servia de pano de fundo da ficção: a Revolução 

Farroupilha. 

 Constatou-se, assim, por meio da análise das entrevistas e das aulas observadas, 

que alguns professores do colégio adotam conceitos e abordagens para promoverem 

discussões críticas sobre as mensagens veiculadas nas mídias, que se aproximam daquelas 

sugeridas para fins de letramento midiático. No entanto, nenhum professor recebeu, 

previamente, algum tipo de formação ou treinamento específico para atuar como mídia-

educador e mediador entre as mensagens midiáticas e a recepção destas pelos alunos.  
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A maioria dos professores participantes da entrevista e da observação de aulas 

evidencia ter interesse em adotar abordagens críticas ao discutir as mídias, apesar de não ter a 

consciência de como são sistematizadas. Eles calcam suas práticas no empirismo e suas 

análises em experiências e impressões pessoais e coletivas, construídas juntamente com os 

alunos e os outros professores. 
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CAPÍTULO 4 

 

A ARTE DE APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER COM O VÍDEO 

 

4.1  AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os iletrados do século XXI não serão mais aqueles incapazes 

de ler e escrever, mas aqueles incapazes de aprender, 

desaprender e reaprender (TOFFLER, 1971). 

 

As facilidades trazidas pelas tecnologias digitais neste século XXI fascinam e 

estão cada vez mais presentes na nossa cultura e cotidiano. Os recursos multimidiáticos se 

expandem e trazem consigo uma gama imensa de informações. Apesar de as mensagens 

midiáticas parecerem auto-explicativas, na verdade, elas se valem de uma linguagem 

audiovisual complexa, que possui suas próprias regras e que pode ser usada para expressar 

conceitos e idéias sobre o mundo. Como afirma Thoman (2004), se as crianças e os jovens 

desta era são capazes de “navegar” dentro desta cultura multimidiática, eles precisam ser 

fluentes na “leitura” e “escrita” da linguagem das imagens e sons, assim como são ensinados a 

ler e a escrever a linguagem do texto impresso. Neste sentido é que o conceito de 

“letramento”, trabalhado nas escolas, deve ser expandido para além da prática de leitura e 

escrita no papel, e passar a incluir os textos midiáticos apresentados nas telas da TV, cinema, 

computador, celular, games, entre outras mídias digitais. 

Mesmo com a forte presença da cultura impressa nas escolas, principalmente aqui 

no Brasil, cresce, a cada dia, o interesse pelo uso das tecnologias e mídias digitais no setor 

educacional neste século XXI. A utilização e criação de vídeos digitais, por exemplo, têm sido 

uma forte tendência no exterior, e começam a ser introduzidas nas escolas brasileiras que 

investem no seu aparelhamento tecnológico. Como afirma a Videoaktiv (2007), apesar de o 

vídeo convencional (analógico) já ter uma longa trajetória na escola, sua exploração esteve 

sempre limitada pelos custos de produção e pelas dificuldades de obtenção e distribuição. 

Com a introdução no mercado de filmadoras digitais, a produção de um vídeo teve seu custo 

reduzido, e com a possibilidade de postagem de vídeos na Internet, o vídeo digital passou a 

ser acessado e criado por qualquer indivíduo, incluindo professores e até mesmo alunos não-

especialistas em mídias.  
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A nova tecnologia de vídeo digital, que atrai novos participantes, oferece 

inúmeras possibilidades de interatividade e integração com outras tecnologias, adicionando 

valor às aulas, com a força da imagem e do som, mas, ao mesmo tempo, exige novos tipos de 

letramento de quem a utiliza. Sem o devido letramento midiático, isto é, capacidade de 

analisar como as mídias funcionam, constroem significados e influenciam o nosso cotidiano 

(KELLNER, 2001), os docentes sentem mais dificuldades em atuarem como mediadores entre 

as mensagens apresentadas nos vídeos e a recepção destas pelos alunos. Com isso, deixam de 

contribuir com toda a sua potencialidade para a formação crítica e autônoma dos discentes em 

relação ao que é discutido nas mídias, que respondem hoje por cerca de 80% do que é 

discutido no dia-a-dia, como afirma Guareschi (2005). 

O letramento midiático já está sendo implantado na Europa e América do Norte, 

com políticas públicas que investem na elaboração de práticas pedagógicas e treinamento de 

qualquer pessoa interessada em lidar com as mídias de forma crítica, autônoma e criativa. No 

Brasil, este tipo de abordagem ainda se encontra restrito a estudos na área de Comunicação 

Social, Pedagogia e Letras e alguns poucos projetos desenvolvidos por pelo governo federal e 

governos estaduais e municipais isolados. Este tipo de letramento não envolve apenas ensinar 

sobre as mídias e nem é tarefa somente de profissionais da comunicação social. Está se 

tornando uma ferramenta de recriação do ensino/aprendizagem em um ambiente cada vez 

mais multimidiático. Não se trata de mais uma matéria a ser ensinada ou aprendida, mas de 

um novo modo de ensinar e aprender, utilizando-se as tecnologias digitais e midiáticas que 

cercam a sociedade atual. 

Por este motivo, é de fundamental importância que, antes de proporem aos alunos 

atividades com vídeos, primeiramente, os educadores tomem consciência de como as mídias 

funcionam, influenciam nossas vidas e podem ser usadas como agentes de transformação nas 

práticas sociais, ou seja, que eles se tornem letrados midiaticamente, até para que possam 

realizar plenamente o importante papel de mediação pedagógica nas experiências midiáticas 

de seus alunos.  

É neste cenário de desafios para o professor - frente à incorporação das inovações 

tecnológicas e midiáticas na escola e as demandas de novos letramentos da era digital - que se 

inclui a presente pesquisa. Como objetivo geral, optou-se por investigar as possíveis 

contribuições do vídeo digital como recurso pedagógico na elaboração de práticas que 

promovam abordagens críticas das mídias e, conseqüentemente, o letramento midiático 
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esperado para o século XXI. Para se alcançar este objetivo, foram elaboradas quatro questões 

de estudo. 

Para responder à primeira questão ”Quais são os objetivos dos professores ao 

explorarem o vídeo digital em suas aulas?”, optou-se, inicialmente, pela distribuição de um 

questionário aos docentes do colégio pesquisado, no qual foram sugeridos alguns objetivos, 

tais como: sensibilização, ilustração, simulação, conteúdo de ensino e discussão, para a leitura 

de vídeos pré-existentes e documentação, simulação, intervenção, expressão crítica, “espelho” 

e integração/suporte de outras mídias, para vídeos produzidos, conforme apresentados por 

Moran (1995). O objetivo principal para a leitura de vídeos, indicado pelos professores, foi 

conteúdo de ensino, seguido de sensibilização, ilustração, discussão e simulação. Outros 

objetivos também foram apontados, tais como avaliação do conteúdo, quebra da rotina, 

ilustração da teoria trabalhada em sala, atualização dos conteúdos e ampliação das fontes de 

informações. Para a produção de vídeos, o objetivo mais selecionado foi documentação, 

seguido de expressão, simulação, “espelho” e integração ou suporte de outras mídias. A opção 

“intervenção” não foi selecionada. 

Além da resposta à primeira pergunta, o questionário também forneceu 

características relevantes a respeito dos participantes da pesquisa, tais como idade, formação, 

tempo de experiência, regime de trabalho, além do uso do vídeo digital, todas sistematizadas 

em forma de gráficos. Com este tipo de levantamento, foi possível observar que a maior parte 

dos participantes tem idades que variam de 31 a 50 anos, e possuem, pelo menos, mais de 06 

anos de experiência na área, ou seja, não são professores recém-formados. Quase todos (96%) 

possuem título de pós-graduação, variando de especialização a doutorado e a maioria (64%) é 

proveniente de universidades públicas. Observou-se também que mais da metade dos 

docentes trabalha no colégio há menos de 05 anos e que 64% deles possuem regime de 

trabalho de 40 horas. Também se constatou que 72% (38) dos 50 participantes da pesquisa 

usam o vídeo digital em suas aulas e, destes, apenas quatro declararam que não utilizam o 

recurso para a promoção de leitura ou produção crítica de mensagens midiáticas. 

Dentre os 34 docentes que apontaram em suas respostas ao questionário a adoção 

de práticas de letramento midiático crítico, 20 aceitaram participar da entrevista, que serviu 

para a obtenção de dados complementares às repostas no questionário em relação à primeira 

questão de estudo, sobre os objetivos do uso do vídeo. Quase todos os docentes afirmaram 

que usam este recurso pedagógico para motivarem os alunos a participar das aulas e a 

expressar suas visões críticas sobre o que foi assistido. 
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A entrevista também serviu para a obtenção das respostas para a segunda questão 

“Quais são as visões dos professores em relação ao seu papel como mediadores para uma 

leitura crítica das mensagens veiculadas nos vídeos exibidos?”, em que foi constatado que a 

maior parte dos entrevistados expressou ter consciência da importância e da responsabilidade 

do professor ao discutir criticamente com seus alunos as mensagens exibidas nos vídeos, pois, 

com isso, ele oferece aos discentes a possibilidade de uma releitura do mundo midiático que 

os cerca. Além disso, reconheceram que, por outro lado, é preciso haver limites na 

intervenção do professor para este não manipule ou restrinja as visões dos alunos.  

Também por meio da entrevista foi possível responder à terceira questão “Como 

os professores, que demonstram em seus objetivos a preocupação com uma abordagem crítica 

das mídias, desenvolvem suas práticas pedagógicas quando trabalham o vídeo digital nas 

aulas?”, em que se observou que a grande maioria dos docentes entrevistados admitiu que 

desenvolve suas abordagens críticas para o uso do vídeo por meio de experiências feitas em 

sala de aula e com leituras ou pesquisas próprias. É interessante notar que os docentes que 

fizeram este tipo de afirmação apresentam idades acima de 35 anos. Os mais jovens 

afirmaram que tiveram algum tipo de treinamento ou formação sobre mídias em sua 

graduação ou em cursos de pós-graduação, mas nada muito aprofundado. Nenhum afirmou já 

ter participado de algum curso específico sobre mídias na educação ou letramento midiático.  

A quarta e última questão “Em que medida estas práticas se ancoram nas 

abordagens críticas de letramento midiático existentes?” foi parcialmente respondida nas 

entrevistas e posteriormente complementada com as observações de aula. Foi possível notar 

que, de uma forma geral, os cinco princípios básicos recomendados pela maioria destas 

abordagens, conforme o CML (2003), foram identificados nas falas e/ou nas aulas. O mais 

adotado pelos professores refere-se à discussão sobre o conteúdo das mensagens midiáticas. 

Grande parte dos professores, ao apresentar um vídeo, promove a reflexão em seus alunos a 

respeito dos valores e pontos de vistas inseridos nas mensagens e suas intenções. O segundo 

princípio encontrado nas entrevistas e nas observações de aula foi o relativo ao público, em 

que se analisa como cada pessoa, por conta de sua bagagem cultural, experimenta a mesma 

mensagem de forma diferente. O terceiro princípio encontrado nas entrevistas e observações 

de aulas foi a finalidade, que sustenta que a maior parte das mídias organiza suas mensagens 

de modo a obter lucro ou manter o poder. O quarto princípio, autoria, foi observado apenas 

em uma aula, em que foi discutido como toda mensagem midiática é construída, ou seja, não é 

“espelho” da realidade, pois é a própria mídia que determina o que deve ser veiculado ou não. 



113 

 

  

E, por último, observou-se também na entrevista e em uma aula, a discussão sobre o formato 

das mensagens midiáticas, que são construídas usando uma linguagem com regras próprias. 

Após a análise dos resultados de pesquisa, a conclusão a que se chega é que para 

que um professor trabalhe de forma satisfatória com o vídeo em sala de aula, os pré-requisitos 

são: a vontade de utilizar as mídias e tecnologias atuais; a coragem de se aventurar em uma 

área que ainda não domina totalmente e o interesse pela pesquisa e auto-desenvolvimento 

enquanto educador, o que, aliás, foi observado em alguns dos participantes desta pesquisa, 

mais especificamente os que foram selecionados para as entrevistas e observações de aulas. 

No entanto, percebe-se que isto não é o suficiente para que ocorra, dentro dos muros da 

escola, o letramento em mídias tão esperado e exigido para o século XXI.  

O professor, antes de propor aos alunos qualquer atividade de análise e produção 

de vídeo, precisa se transformar em um leitor crítico das mídias. Obviamente, sabe-se, pelos 

estudos de recepção realizados por Orozco Gomes (1991), por exemplo, que ninguém é 

receptor totalmente passivo das mensagens midiáticas e que todos, de alguma forma, 

processam, interferem e até produzem novos sentidos para os textos midiáticos. Entretanto, 

existe também o outro lado da moeda: assim como os indivíduos são capazes de resistir 

criticamente aos conteúdos das mensagens midiáticas, também são passíveis de serem 

influenciados por elas, pautando suas opiniões naquilo que vêem na TV, Internet, jornais e 

revistas, sem nenhum tipo de reflexão crítica, pois crêem na mídia como um “espelho” da 

realidade. E o que faz acreditar que o professor, ser habitante da sociedade atual, saturada de 

mídias e de tecnologias de informação e comunicação, como afirma Belloni (2005), seria 

completamente imune às manipulações das mídias e estaria sempre apto a resistir, de forma 

crítica, às tentações do consumo e da produção passiva de textos midiáticos? 

Se o professor desconhece princípios básicos sobre as mídias, tais como: as 

mensagens midiáticas veiculadas não são neutras, mas sim construídas e controladas por 

quem as criou e que a linguagem (códigos e convenções) e o formato utilizados servem para 

atrair a atenção do receptor e atingir a diversos objetivos, como, por exemplo, obtenção de 

lucro ou manutenção do poder, este professor certamente terá muito mais dificuldade em 

identificar e trabalhar estes aspectos ao realizar suas análises e produções de narrativas 

audiovisuais, deixando de abordar com seus alunos temas considerados de vital importância 

para a formação de cidadãos ativos na sociedade atual. 

Por este motivo, é preciso que o docente se capacite para o uso das mídias em sala 

para atender aos desafios de letramento da era digital. O acesso aos recursos midiáticos e 
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tecnológicos está cada vez mais facilitado ao educador que quiser introduzir, por exemplo, um 

vídeo em sua aula (claro, nas instituições de ensino que dispõem de equipamentos para este 

fim). Entretanto, não tem sido facilitado o acesso à capacitação do professor que deseja 

utilizar o vídeo para o atendimento das demandas sociais de leitura e escrita da atualidade. De 

um lado, a carência de abordagens críticas nas escolas, causada pela despolitização e 

enfraquecimento das instituições públicas, impulsionada pelo processo de globalização e a 

economia neoliberal, é um grande empecilho para que o professor jovem promova a reflexão 

crítica em suas aulas, apesar de dominar as tecnologias e mídias atuais, pois nasceu e cresceu 

cercado por elas. Por outro lado, a carência de treinamentos nas novas TIC e mídias para o 

professor mais experiente, que veio de outra geração, sem tecnologias e mídias digitais, mas 

em que o pensamento crítico até era fomentado no meio acadêmico, faz com que este acabe 

abrindo mão de utilizar tais recursos por não os dominar, e baseie o letramento de seus alunos 

apenas em textos impressos.  

Entre os docentes participantes desta pesquisa, nota-se que ainda prevalece o 

autodidatismo e a iniciativa individual de realizar atividades voltadas para a análise e 

produção de mídia, baseadas no empirismo. Se os docentes que já realizam um trabalho 

inovador e de ótima qualidade com a utilização do vídeo na promoção de abordagens críticas 

das mídias, como pôde ser observado, tivessem recebido a capacitação devida para atuarem 

como mídia-educadores, certamente, os resultados desta pesquisa seriam muito mais 

proveitosos. E os outros que utilizam o vídeo somente para fins de ilustração e sensibilização 

teriam a oportunidade de expandir as aplicações do mesmo, agregando valor às suas aulas e 

tornando-se agentes da promoção do letramento midiático em todas as disciplinas. 

As observações de campo apontam também que o vídeo digital pode ser usado 

como um importante recurso pedagógico para o professor que deseja promover um letramento 

midiático crítico, ou seja, a leitura e a produção crítica de textos midiáticos, baseados não 

somente na mídia impressa. Por meio da análise crítica das narrativas audiovisuais presentes 

em vídeos digitais existentes, que podem ser baixados de sites de hospedagem de vídeos na 

Internet, por exemplo, o docente pode convidar seus alunos a fazer uma leitura ou releitura 

(considerando que estes já têm uma bagagem midiática antes de chegar à escola) das 

mensagens e textos veiculados nos vídeos. Desta forma, os alunos podem exercitar 

habilidades de análise crítica, tornando-se espectadores ativos das mensagens midiáticas nos 

vídeos apresentados e criando autonomia, autoconfiança e maturidade para fazerem análises 
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críticas em relação aos textos da mídia que irão encontrar fora da sala de aula, no seu dia-a-

dia.  

Além disso, por meio de projetos de produção de vídeo digital, os alunos podem 

se envolver em atividades de planejamento, produção e edição de vídeos, e, dessa forma, 

aprender como funcionam as convenções e as técnicas de produção de mídia. Com isso, 

tornam-se capazes de expressar suas próprias vozes, transformando-se em cidadãos ativos na 

sociedade (KELLNER, 2001), com a consciência de suas responsabilidades como produtores 

e autores de conteúdos que poderão ser disponibilizados a outros usuários, se postados na 

rede. 

Todavia, para que o vídeo digital possa ser usado de forma satisfatória, a fim de 

que se alcancem os objetivos do letramento midiático crítico, é preciso que, primeiramente, os 

governos de todas as esferas (federal, estadual e municipal) realizem investimentos na 

capacitação de docentes na área de Educação para as Mídias, de modo que estes possam 

melhor usufruir os benefícios das tecnologias e mídias digitais, com o propósito de formarem 

indivíduos devidamente letrados para enfrentarem os desafios da atual era multimidiática e 

digital. Além disso, a escola precisa resgatar seu papel político (ZANCHETTA, 2010), voltar 

a ser um lugar de promoção da reflexão crítica e do diálogo, onde alunos e professores 

possam ter voz ativa e a possibilidade de exercerem sua cidadania ativa dentro da sociedade 

em que vivem.  

A conclusão a que se chega com a presente pesquisa é que as mídias e tecnologias 

digitais podem ser usadas como poderosas ferramentas para fins pedagógicos. No caso do 

vídeo digital – objeto de estudo desta pesquisa – apesar de muitos não terem sido criados para 

fins didáticos, podem ser adaptados para que o professor alcance diversos objetivos 

pedagógicos, não somente com o propósito de ilustrar aspectos teóricos apresentados, como 

normalmente é usado, mas também para oferecer a seus alunos a possibilidade de refletirem 

criticamente sobre as mensagens midiáticas que os cercam. Além disso, por meio de projetos 

de produção de vídeo e sua possível postagem na web, os alunos podem aprender as 

convenções e as técnicas de produção de mídia, utilizá-las de modo a expressarem suas 

próprias vozes de forma crítica e responsável, e se tornarem cidadãos ativos na sociedade 

(KELLNER, 2008b). 

Porém, antes de o professor se propor a integrar tal tecnologia às suas aulas, deve 

se capacitar para o uso de mídias na educação, com o intuito de melhor conhecer suas 

características, possibilidades e limites de uso, a fim de não desperdiçar a oportunidade de 
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estimular um desenvolvimento mais producente em seus alunos. Para que possa questioná-los, 

desafiá-los e instigá-los a construir, desconstruir e reconstruir um conhecimento crítico e 

autônomo com o uso articulado do vídeo, o professor precisa saber identificar quais mídias 

são tratadas por esta tecnologia, ter a consciência do que elas oferecem e de como são 

construídas, entender suas estruturas, linguagens e finalidades, para que possa tirar o máximo 

proveito de suas potencialidades educacionais. Ou seja, para poder letrar seus alunos, o 

docente precisa, antes de tudo, letrar-se midiaticamente. 

Com base nas observações e resultados obtidos por meio desta pesquisa, optou-se 

por concluir este trabalho com algumas sugestões para a instituição com o objetivo de 

aprimorar o uso do vídeo digital e as práticas de letramento midiático desenvolvidas pelos 

docentes:  

(i)   É necessário que o colégio invista ainda mais na aquisição e, principalmente, 

manutenção de equipamentos, mídias e tecnologias nas salas de aula e 

laboratórios. A grande maioria dos professores e dos alunos demonstra 

interesse no uso destes recursos durante as aulas e, portanto, este tipo de 

investimento jamais será um desperdício de dinheiro. 

(ii) Os docentes precisam se capacitar para utilizarem as novas mídias e 

tecnologias. A incorporação dos equipamentos às salas de aula e laboratórios, 

por si só, não irá garantir o uso adequado destes recursos. É preciso criar 

cursos ou fornecer treinamento próprio, a fim de que o docente se sinta 

seguro e à vontade para usar as TIC na frente dos alunos. Além disso, faz-se 

necessário também promover discussões/reflexões entre os docentes acerca 

do seu papel como educadores para o século XIX, como agentes da promoção 

da formação crítica e autônoma de seus alunos em relação à leitura e 

produção de mídias, conforme requisitado pelas práticas de letramento na 

atual sociedade multimidiática e digital. Se a instituição não tem condições de 

fornecer este tipo de curso/treinamento internamente, então, que estimule os 

professores a participarem de cursos em outras instituições de ensino, com 

este propósito.  

(iii) Alguns docentes se queixaram do fato de não terem acesso à Internet na sala 

de aula e, por este motivo, nem sempre conseguem exibir aos alunos os 

vídeos desejados. A Internet vem sendo cada vez mais usada por alunos e 

professores como fonte de pesquisa. Muitos materiais disponíveis nela não 
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podem ser baixados por meio de “download” e, desse modo, só são acessados 

online. É preciso permitir o acesso à rede em sala, ainda que por meio de 

filtros de segurança que controlam os acessos nocivos e não-autorizados, de 

modo que o trabalho idealizado pelo docente possa se tornar uma realidade, 

estimulando a sua autoria e permitindo-o a reorientar a leitura de seus alunos 

acerca do que é exibido na Web e mídias digitais, ampliando, assim, o escopo 

do letramento escolar, conforme desejado e almejado pelos novos estudos de 

letramento. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DO COLÉGIO 

 

 

Nome: 

________________________________________________________________________________ 

Sexo:        Masculino        Feminino 

Idade:       Entre 20 e 30 anos        Entre 31 e 40 anos        Entre 41 e 50 anos        Acima de 50 anos 

Sua formação 

       Licenciatura   Especialização   Mestrado  Doutorado 

Em que faculdade/universidade (mais recente)? _____________________________________ 

Quando concluiu? ______________________________________________________________ 

Há quantos anos atua como professor? _____________________________________________ 

Há quantos anos atua como professor neste colégio? ___________________________________ 

Qual é o seu regime de trabalho neste colégio? 

       Civil - 20 horas      Civil - 40 horas        Civil - 40 horas com DE                Militar 

Disciplina que você ministra neste colégio: ___________________________________________ 

Para quais anos? 

       1º. ano     2º. ano    3º. Ano 

Utiliza o vídeo digital nas suas aulas neste colégio? 

       Sim, com freqüência.  Sim, eventualmente.          Sim, mas raramente.           Nunca. 

Em caso afirmativo, responda as perguntas que se seguem: 

Como você costuma obter os vídeos digitais que usa em sala? 

       De DVD                      Baixando da Internet             Produzindo com filmadora digital 

Com que objetivos pedagógicos utiliza o vídeo digital em suas aulas? (Se aplicável, pode marcar 

mais de um.) 

Vídeos pré-existentes (DVD ou baixados da Internet) 

       Sensibilização: introduzir um novo assunto, despertar a curiosidade, a motivação para estudar 

novos temas. 

       Ilustração: compor cenários desconhecidos dos alunos, trazer para a sala realidades distantes dos 

alunos. 

       Simulação: simular experiências perigosas ou de laboratório ou que exigiriam muito tempo e 

recursos. 

       Conteúdo de ensino: mostrar determinado assunto, seja diretamente, informando sobre um tema 

específico e orientando a sua interpretação, ou indiretamente, mostrando um tema e permitindo 

abordagens múltiplas, interdisciplinares. 

       Discussão: apresentar um tema para discussão com os alunos, sendo você o mediador, tanto sobre 

assuntos da matéria quanto sobre assuntos que circulam nas mídias em geral. 

       Outros: 

________________________________________________________________________________. 
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Vídeos produzidos (por você ou pelos alunos) 

      Documentação: para registrar um evento, aulas, experiências, avaliações, entre outras. 

      Simulação: para trazer para a sala experiências feitas externamente. 

       Intervenção: para interferir, modificar um determinado programa, um material audiovisual, 

acrescentando ou editando o material de forma compacta ou introduzindo novas cenas com novos 

significados. 

      Expressão crítica: para incentivar os alunos a se expressarem criticamente, seja dentro de uma 

determinada matéria, um trabalho interdisciplinar, ou sobre sua realidade. 

       “Espelho”: para analisar o grupo e os papéis de cada um, para acompanhar o comportamento de 

cada um, do ponto de vista participativo e incentivar os mais inibidos a participar. 

       Integração/suporte de outras mídias: para iniciar os alunos na linguagem audiovisual utilizada na 

TV, cinema, Internet, etc. 

      Outros: 

________________________________________________________________________________. 

A continuação desta pesquisa inclui a realização de uma entrevista e observação de aula. Você 

gostaria de participar? 

        Sim               Não 
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ANEXO B 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

 

 

Disciplina que leciona: _______________________________________________ 

 

 

1) Com que objetivos pedagógicos você utiliza o vídeo digital em suas aulas? 

 

2) Qual interesse que seus alunos demonstram durante a apresentação de um vídeo? 

 

3) Que tipos de intervenções ou atividades você realiza antes, durante e após a apresentação 

de um vídeo?  

 

4) Ao apresentar um vídeo aos seus alunos, o que você costuma discutir com eles? Que 

resultados você obtém a partir destas discussões? 

 

5) O que significa para você ser um mediador entre as mensagens dos vídeos e a leitura dessas 

mensagens feita pelos alunos? 

 

6) Onde (como) você desenvolveu as práticas que adota para atuar como mediador entre as 

mensagens apresentadas nos vídeos e a recepção dos alunos? 

 

7) Relate sua experiência mais significativa com apresentação de vídeo em sua disciplina. 
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ANEXO C 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE AULA 

 

Data: ____ de ___________ de 2010 

 

Professor: __________________________________________________________________ 

Disciplina: __________________________________________________________________ 

Série: ______________________________________________________________________ 

Número de alunos: ___________________________________________________________ 

Tipo de vídeo utilizado:________________________________________________________ 

 

Tema e/ou conteúdo 

da aula 

 

 

 

Meios e/ou recursos 

utilizados durante as 

aulas 

 

 

 

Atividades 

desenvolvidas com o 

VD 

 

 

 

 

 

 

 

Participação dos 

alunos 

 

 

 

 

Mediação do 

professor entre 

mensagem/alunos 

 

 

 

 

 

Princípios básicos 

para letramento 

midiático 

observados* 

 

 

 

 

 

 
* Cinco princípios básicos para o letramento midiático:  

 

1. Autoria - Toda mensagem midiática é “construída.”  

2. Formato - As mensagens midiáticas são construídas usando uma linguagem criativa, com suas próprias regras. 

3. Público - Cada pessoa experimenta a mesma mensagem midiática de forma diferente. 

4. Conteúdo - As mídias possuem valores e pontos de vistas embutidos em suas mensagens. 

5. Finalidade - A maior parte das mídias está organizada com base na obtenção do lucro e/ou do poder. 


