
 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DAS GRAÇAS LINO LABRUNIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE VÍDEOS NA ESCOLA: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 

2017 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DAS GRAÇAS LINO LABRUNIE  

 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE VÍDEOS NA ESCOLA: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO 
 

 

 

 

 

Tese apresentada ao programa de Pós-graduação  em 

Educação da Universidade Estácio de Sá, como  

requisito parcial para a obtenção do título de Doutor 

em Educação 

 

Área de Concentração: Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos Processos Educacionais 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Giselle Martins dos Santos Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 

2017 

 



 

 

 

 

 

  
    L127p      Labrunie, Maria das Graças Lino  

                           A produção de vídeos na escola: um estudo  

                    exploratório. / Maria das Graças Lino Labrunie. –  

                    Rio de  Janeiro, 2017.                   

                            183 f.  

  

                            Tese (Doutorado em Educação) – Universidade  

                     Estácio de Sá, 2017. 

                    

                            1. Vídeo digital. 2. Tecnologia. 3.Educação. 4.Jovens.   

                     I. Título. 

                       

                                                                                              CDD 370 
  



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, Weimar e Conceição, meus 

primeiros e constantes amores, exemplo de 

dedicação, amor, interesse e cuidado com a 

sua filha que ficou. 

 

A Charles, meu companheiro e amor, por 

estar sempre a meu lado me incentivando a 

crescer e me proporcionando paz nos 

momentos difíceis. 

 

A Cristiano e Mateus, que representam para 

mim, a alegria, a razão de viver e a 

renovação. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 
 Certa vez li um texto que associava a nossa vida a uma viagem de trem. Nesta viagem 

passamos por lugares diferentes, vemos paisagens bonitas e não tão bonitas. Mas o 

interessante é ver quem está no trem conosco. No nosso trem, pessoas entram e saem, 

algumas compartilham alegrias, tristezas ou sonhos. Algumas continuam conosco por um 

longo tempo e tornam nossas amigas apesar de, no começo, estarem em outro vagão. Outras 

passam rapidamente e desembarcam numa estação próxima antes de nos darmos conta. O 

doutorado, para mim, foi como uma viagem de trem em que convivi com pessoas que me 

ajudaram, ensinaram e seguiram comigo. Durante esta trajetória conheci novas pessoas e 

reencontrei outras que não via há algum tempo. Todas foram importantes para mim nesta 

intensa trajetória.  

 Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Prof. Márcio Lemgruber, por ter acreditado 

em mim e dado o empurrão inicial que faltava para eu começar o doutorado. À profa. Estrella 

Bohadana (in memoriam) por ter me acolhido num momento em que pensei em desistir. Sua 

delicadeza e firmeza faziam-na uma pessoa especial.  

 Aos professores dos cursos de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade 

Estácio de Sá, dentre eles a profa. Monica Rabello de Castro, por seus ensinamentos, e pela 

oportunidade de compartilhar ideias, dúvidas e reflexões, essenciais para a tessitura de meu 

conhecimento.  

 Um agradecimento especial a Stella Pedrosa, que me apoiou em muitos momentos e, 

com seu carinho e amizade, esteve sempre ao meu lado. 

 Agradeço também a minha orientadora de Mestrado, Rosália Duarte, que foi uma das 

pessoas importantes na minha vida e que reencontrei na viagem do doutorado quando me 

permitiu participar de seu grupo de pesquisa, possibilitando vislumbrar novos olhares. A 

Adriana Hoffman Fernandes, companheira da viagem de trem, que tenho a alegria de ter em 

minha banca e a quem admiro muito. 

 Às professoras Cristiane Taveira e Jaciara de Sá Carvalho, que integraram a banca de 

meu Exame de Qualificação, por analisarem meu Projeto de Pesquisa, e apresentarem, de 

forma competente, clara e objetiva, os pontos que necessitavam ser trabalhados, contribuindo, 

decisivamente, para o aprimoramento da mesma. 



 Agradeço a todos os professores do Pedro II que tiveram a boa vontade e interesse na 

minha pesquisa sem os quais a pesquisa não teria a riqueza necessária: Ana Cândida, Ana 

Paula, Daniel, Fernanda, Filipe, Glads, Juliana, Marcelo, Natasha, Tatiana e Violeta. 

 À profa. Aparecida Moreira, que abriu as portas das suas aulas para eu iniciar a 

pesquisa de campo e com quem tive conversas fecundas sobre minha investigação, minha 

profunda gratidão.  

 Aos alunos, a quem injustamente, chamei por códigos na pesquisa, mas cujos 

rostinhos, vozes e falas tenho registrados na minha memória, com profundo afeto.  

 A minhas colegas de turma, Rosa, Aline, Simone, com quem pude dividir a ansiedade 

do caminhar. 

 Agradeço em especial a minha orientadora, Giselle Ferreira, a quem admiro pela 

competência, inteligência e profundidade e que me permitiu ir muito além do que eu própria 

imaginava nesta pesquisa. Foi uma das pessoas que estava em outro vagão e cuja proximidade 

me fez crescer como pessoa e se tornar uma amiga, por quem nutro grande afeto. 

   

  



Resumo 

Partindo de uma reflexão sobre o papel da tecnologia no mundo contemporâneo e nas instituições 

de educação formal, a pesquisa assume que a mídia digital está cada vez mais imbricada no 

cotidiano dos jovens brasileiros e é parte de mudanças na forma como nos engajamos na produção 

de conhecimento, comunicação e expressão criativa.  Na sala de aula, a integração do vídeo ao 

cotidiano, tanto para consumir os produtos comerciais quanto para produzir novos artefatos, tem o 

potencial de promover algumas mudanças na relação de ensino e aprendizagem, servindo, talvez, 

para aproximar o ambiente educacional das relações cotidianas, das linguagens e dos códigos da 

sociedade urbana e, assim, potencializando novas reflexões. Este estudo parte de um 

questionamento sobre como estão sendo conduzidas as atividades de produção de vídeos como 

recurso pedagógico na escola. Especificamente, aborda os discursos que fundamentam o uso das 

TIC na educação de forma crítica, questionando a suposta neutralidade da tecnologia e buscando 

esclarecer, com uma investigação empírica, as contribuições e problemas trazidos pela inserção do 

vídeo digital na educação formal. O estudo baseia-se em uma investigação exploratória que teve 

como objetivo compreender as concepções dos professores e alunos sobre o uso do vídeo digital 

na educação e os processos envolvidos nas práticas de sua produção na escola. Foi feita uma 

análise dos vídeos produzidos pelos estudantes, questionando os critérios adotados para sua 

construção. As seguintes questões de estudo serviram de base para se alcançar este objetivo: a) 

que formas tomam as propostas de produção de vídeo na escola? b) Como os professores 

concebem a integração do vídeo nos processos de ensino aprendizagem que conduzem? c) Como 

são conduzidas as atividades de produção de vídeos? d) Como se caracterizam os produtos dessas 

atividades nas perspectivas de professores e alunos? e) Quais os desafios e possibilidades 

identificados por professores e alunos? Para este fim, optou-se por realizar a presente pesquisa em 

uma escola de Ensino Básico no Rio de Janeiro, onde diversos professores fazem uso do vídeo 

digital. A fundamentação teórica adotada inclui literatura acerca das TIC na contemporaneidade e 

na educação, com autores como Neil Selwyn, David Buckingham e muitos outros que adotam 

uma visão crítica sobre o tema. Para a análise dos vídeos foi usado o ferramental teórico da 

semiótica social visual (Kress e Van Leeuwen) que busca interpretar os textos multimodais (no 

caso, os vídeos) a partir das concepções e intenções dos autores desses textos.  A coleta de dados 

foi feita por meio de questionários com professores e alunos, permitindo a identificação de um 

perfil geral dos dois grupos e seus hábitos de uso das TIC. As temáticas específicas foram 

detalhadas com base em 24 entrevistas semiestruturadas. Os achados indicam que os professores 

fundamentam suas decisões sobre o uso do vídeo na escola em concepções do senso comum, 

como a de que os alunos têm o hábito de fazer vídeos em seu cotidiano e de que é possível que 

eles expressem sua subjetividade ao criar vídeos usando o conteúdo curricular. Os alunos, por 

outro lado, não demonstram ser criadores de conteúdo audiovisual fora do contexto escolar, na 

proporção que seus professores acreditam, mesmo com as facilidades das tecnologias digitais. A 

empiria sugere que a atividade de produção de vídeos na escola, em termos da aprendizagem do 

conteúdo escolar, não gera grandes mudanças, além de suprimir algumas habilidades que são 

desenvolvidas em atividades mais tradicionais da escola (como apresentação oral ou peça de 

teatro). A especificidade do trabalho com o vídeo está na possibilidade de registro e divulgação 

fora do contexto escolar, bem como o uso de efeitos especiais para dar forma à imaginação dos 

estudantes e a promoção de um trabalho colaborativo e criativo.  

 

Palavras-chave: Vídeo digital. Tecnologia. Educação. Jovens.  

  



Abstract 

Starting from a reflection on the role of technology in the contemporary world and in formal 

education institutions, the research assumes that digital media is increasingly embedded in the 

daily lives of Brazilian youth and is part of changes in the way we engage in the production of 

knowledge, communication and creative expression. In the classroom, the integration of video 

into daily life, both to consume commercial products and to produce new artifacts, has the 

potential to promote some changes in the relationship between teaching and learning, perhaps 

serving to approximate the educational environment of everyday relationships, of the 

languages and codes of urban society and, thus, enhancing new reflections. This study starts 

from a question about how videos production activities are being conducted as a pedagogical 

resource in the school. Specifically, it addresses the discourses that underpin the use of ICT in 

education in a critical way, questioning the supposed neutrality of technology and seeking to 

clarify, through an empirical investigation, the contributions and problems brought about by 

the insertion of digital video in formal education. The study is based on an exploratory 

research that aimed to understand the conceptions of teachers and students about the use of 

digital video in education and the processes involved in the practices of their production in 

school. An analysis of the videos produced by the students was made, questioning the criteria 

adopted for their construction. The following study questions served as a basis for achieving 

this goal: a) what forms do the video production proposals take in the school? B) How do 

teachers conceive the integration of video into the teaching-learning processes they lead? C) 

How are video production activities conducted? D) How are the products of these activities 

characterized by the perspectives of teachers and students? E) What are the challenges and 

possibilities identified by teachers and students? For this purpose, it was decided to carry out 

the present research in a school of Basic Education in Rio de Janeiro where several teachers 

make use of the digital video. The theoretical basis adopted includes literature on ICT in 

contemporary and education, with authors such as Neil Selwyn, David Buckingham and many 

other authors who adopt a critical view on the subject. For the analysis of the videos the 

theoretical tool of visual social semiotics (Kress and Van Leeuwen) was used to interpret the 

multimodal texts (in this case, the videos). The data collection was done through 

questionnaires with teachers and students, allowing the identification of a general profile of 

the two groups and their habits of use of ICT. The specific themes were detailed based on 24 

semi-structured interviews. Findings indicate that teachers base their decisions about the use 

of video in school in common sense conceptions such as that students have the habit of 

making videos in their daily lives and that it is possible for students to express their 

subjectivity when creating videos by using the curricular content. Students, on the other hand, 

do not demonstrate to be content creators outside the school context in the proportion that 

their teachers believe, even with the facilities of digital technologies. Empiricism suggests 

that the activity of producing videos in school in terms of learning the content of school does 

not generate major changes and suppresses some of the school's usual skills, such as 

memorizing texts for an oral presentation or play. The specificity of working with video is the 

possibility of recording and broacasting outside the school context, besides allowing the use 

of special effects to shape the imagination of students and the promotion of collaborative and 

creative work. 
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 Mergulhar é preciso... 

“Necessito do mar porque me ensina: 

 não sei se aprendo música ou consciência:  

não sei se é onda,  ou onde,  ou ser profundo 

Somente rouca voz, ou deslumbrante  

suposição de peixes e navios.” 

 

Pablo Neruda 

 

 Pode parecer um lugar-comum, mas a distância do mar faz com que ele pareça um 

imenso pano azul homogêneo e eternamente em movimento, servindo de base a barcos, 

navios e aves aquáticas que nele pousam. Mas quando mergulhamos, aquela calmaria 

aparente do observador da praia prova-se contrária no mundo desvelado por dentro das águas. 

A vida que se revela é rica, calma, mas também feroz, colorida, com formas, tamanhos e 

texturas diversas. Cada peixe ou ser marítimo suscita reflexões sobre seu modo especial de 

agir, comer, viver. A voz rouca das ondas, ouvida pelo observador distante, se torna silêncio 

dentro do mar. O que se ouve é apenas o borbulhar causado pela respiração do mergulhador. 

A analogia do mergulho com este estudo foi imediata. O contraste entre a aparente 

uniformidade do mar visto da praia e a heterogeneidade ao mergulhar mais profundamente é 

análogo à minha experiência nesta investigação.  

 Nesta pesquisa, coletei vídeos de alunos para análise e realizei conversas com os 

autores e seus professores, de modo a entender os objetivos e critérios para conduzir o 

trabalho. Dentro do material coletado percebi que o que se denomina  “uso do vídeo digital na 

escola” refere-se a uma variedade de diferentes atividades, com objetivos diversos e variados 

níveis de demanda de criatividade para os alunos. Essa pluralidade me remeteu à perspectiva 

da atividade do mergulho no mar. As crenças, valores e práticas dos sujeitos pesquisados, 

aparentemente homogêneos a princípio, mostraram-se mais ricos e plurais no momento do 

mergulho.  O silêncio que lentamente me envolve como mergulhadora ao submergir, me fez 

associar à quietude interior necessária para refletir sobre as questões que surgiam na pesquisa. 

Uma das lições do mergulho é perceber a necessidade de estar alerta para tudo o que ocorre 

no entorno e procurar ver além, para nenhum detalhe ficar de fora. Entender como se dão as 

dinâmicas do fundo do mar (e do campo de pesquisa) e questionar porque acontecem da 

forma que acontecem foram perguntas que me conduziram na atividade da pesquisa.   
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 O aprofundamento encorajou-me a refletir sobre os interesses e práticas do meu 

percurso como professora e pesquisadora. No Mestrado, minha pesquisa Máquinas 

Didatizadas: uma análise do uso das TIC na escola (LABRUNIE, 2004) discutia uma 

perplexidade recorrente entre os docentes que se questionavam sobre como adequar suas 

práticas pedagógicas aos alunos. Em seus discursos, alguns culpavam a mídia e as tecnologias 

pela dispersão e desatenção dos alunos, enquanto outros buscavam aproveitar as próprias 

máquinas para dar um novo rosto às suas atividades e atrair os alunos para o conteúdo a ser 

ensinado. Estes acreditavam que a escola só conseguiria atingir o objetivo de ensinar e educar 

o seu aluno caso se voltasse para ele, se compreendesse sua cultura e buscasse trabalhar a 

partir dela e não a partir de pressupostos universalistas. E para isso, ela deveria se confrontar 

com a cultura da mídia, uma dentre outras presentes na escola.  

 Em minha dissertação, a partir da observação das atividades realizadas pelos 

professores com as tecnologias audiovisuais (TV, computador e cinema), foi feita uma 

categorização destas experiências, organizando-as em uma tipologia de uso de mídia na 

escola. Por vezes, classificar significa, na prática, reduzir  e simplificar, mas, nesse caso, a 

categorização proposta auxiliou a compreender e a apresentar, sinteticamente, as 

intencionalidades das atividades, os objetivos, o papel e as posturas dos docentes (e dos 

estudantes) com o uso das tecnologias. Naquela tipologia, as atividades com as 

tecnologias  foram classificadas basicamente de duas maneiras, levando em conta o uso pelos 

professores – acessando os conteúdos que são veiculados pelas tecnologias (sites, blogs, 

filmes) – ou como ferramenta: quando o aluno usufrui dos instrumentos dos artefatos 

tecnológicos para fazer suas próprias produções.  Na ocasião do estudo, foi analisado o uso do 

computador como ferramenta e como práticas nas quais os docentes exploravam os conteúdos 

veiculados pela máquina. No que diz respeito ao uso das tecnologias audiovisuais, o estudo se 

limitou à análise das experiências de exibição de filmes na sala de aula. A atividade sobre a 

qual a pesquisa atual se propôs, a produção de vídeos, não foi identificada na época, pois 

nenhum professor da escola a conduzia, bem diferente do que ocorre nos dias de hoje. A 

dinâmica da produção audiovisual ganhou corpo ao longo dos anos pela acessibilidade e 

desenvolvimento das tecnologias tais como câmeras e filmadoras.  Nos termos da pesquisa da 

dissertação de 2004, a produção de vídeos por alunos seria considerada uma atividade de uso 

da tecnologia como ferramenta, mas aqui deixamos esta terminologia de lado para fazer uma 

análise mais crítica em relação às TIC e o vídeo na educação. Os questionamentos que se 

colocam neste estudo se propõem a entender como o vídeo é usado na educação. 
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 Após o Mestrado, o interesse pela análise da atividade de construção de vídeos 

continuou e se intensificou na medida em que meus próprios alunos começaram a produzi-los 

a partir de assuntos tratados em sala de aula em 2005. Na 3ª série do EM da escola onde 

trabalho, pedi que eles fizessem um trabalho em grupo sobre o tópico “Bullying”. Este tema 

havia sido trabalhado em aulas anteriores, nas quais ensinei diversos itens lexicais e de 

estrutura gramatical da língua inglesa partindo do assunto. Além disso, como forma de 

introduzir o tema, nós o havíamos discutido, inclusive em nível pessoal. A discussão foi fértil, 

o interesse pelo assunto cresceu e, no momento da avaliação, o formato do trabalho foi 

deixado livre. Demandei apenas que eles usassem o vocabulário e estruturas aprendidos. O 

resultado foi variado e rico: peças de teatro, apresentações em Power Point, pesquisas em 

comunidades na Internet de pessoas que sofreram bullying, vídeos de animação, fotonovelas e 

vídeos onde os atores eram os alunos. Um destes vídeos chamou a atenção pela qualidade da 

narrativa e pelo uso de uma linguagem de cinema que os alunos demonstraram entender: uso 

de flashback, cortes precisos para a construção da história, cenas em preto e branco para criar 

climas diferentes. Pela primeira vez, constatei que a confecção do vídeo na escola podia 

propiciar um caminho de aprendizagem complexo e precioso para o processo cognitivo dos 

alunos.  

 Talvez porque ficasse encantada com a criatividade dos jovens estudantes e com sua 

produção criativa, alguns anos mais tarde, repeti a experiência com uma turma de 2ª série do 

EM, mas,  desta vez, pedi especificamente que eles fizessem, fora da aula,  vídeos sobre um 

dos quatro temas que trabalhamos em sala de aula, à sua escolha. Por uma coincidência 

fortuita, cada grupo escolheu um tema diferente. Já com a intenção de compreender os 

critérios e processos utilizados por eles na composição dos vídeos, distribuí um questionário 

na aula seguinte com questões que diziam respeito à relação que eles têm com as tecnologias, 

sobre experiências anteriores de confecção de vídeos, sobre o que aprenderam ao fazer este 

vídeo específico e sobre critérios adotados para a escolha do tema, formato e o tom 

empregados na composição fílmica. Uma das respostas suscitou minha curiosidade para esta 

pesquisa: 

Escolhemos fazer um vídeo divertido porque nós achamos que o único modo de um 

filme amador dar certo era ser de comédia. 

 

 A resposta desse aluno foi o ponto de partida para algumas reflexões em torno das 

crenças e concepções que regem as ações relativas ao uso das TIC na escola por parte dos 

estudantes e a retomada dos meus estudos acadêmicos. No caso, o grupo do aluno que fez o 

comentário havia tomado o tema “ONG que trabalham com jovens em situação de risco” e 
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transformado em um vídeo de 3 minutos bastante informal. Deixando de lado meu julgamento 

como professora, o que me motivou foi notar que o vídeo feito por eles revelava diversos 

elementos culturais de seus autores, incluindo aí seu consumo cultural (o estilo “Porta dos 

Fundos”, programa irreverente da TV e internet, aparecia claramente no vídeo), bem como, 

possivelmente, o sentimento típico dos adolescentes de transgredir, de se auto afirmar. Outro 

questionamento que se interpôs foi sobre a condução dos professores de diferentes disciplinas 

neste tipo de atividade. Será que meus colegas estavam trabalhando com produção de vídeos? 

Se sim, com que objetivos? O que pensavam sobre o resultado?  Com essas questões em 

mente, vesti-me de máscara e tubo de respiração e mergulhei neste mar.  

 A investigação foi desenvolvida em meu local de trabalho, o que facilitou o acesso a 

informações. Por outro lado, tive ciência de que isso poderia ser um empecilho para a atitude 

de estranhamento, tão importante para um pesquisador, por isso, busquei manter uma postura 

permanente de reflexão e atenção, adotando uma curiosidade investigativa. Fazendo uma 

analogia com o mergulho, procurei ter um olhar de mergulhador, que não faz parte do habitat, 

mas que flutua curioso sobre a vida pujante que acontece no fundo do mar. Velho (1980) 

chama a atenção para a postura do pesquisador, que deve ir para o campo com uma teoria, 

mas deve estar aberto à empiria, de modo a tecer novas hipóteses e a construir o objeto de 

outra maneira. É importante para o pesquisador verificar como os próprios indivíduos do 

universo investigado percebem seus domínios, para que ele não caia na armadilha de impor 

suas classificações a culturas, cujos critérios e classificações possam ser diferentes. Mostra 

que, às vezes, o que é familiar para o pesquisador nem sempre quer dizer conhecido. A lógica 

interna, os valores, os significados, as práticas e as definições sociais podem não ser 

conhecidos para ele. Assim, ele deve relativizar e transcender sua posição e “colocar-se no 

lugar do outro” para entender as regras e pontos de vista dos diferentes atores (VELHO, 1980, 

p. 127). Na hora de fazer uma análise, é sua função descrever as ações sociais e compreendê-

las a partir das categorias nativas. 

 É importante mencionar que a escola tem uma organização de divisão de disciplinas 

por dias de trabalho semanais. Por exemplo, os docentes de inglês, português, francês e 

matemática trabalham às 2as, 4as e 6as feiras. Os docentes de história, geografia, ciências, 

física trabalham às 3as, 5as e sábados. Essa organização tem como consequência um 

distanciamento entre os professores de diferentes disciplinas, que raramente se encontram 

(normalmente só em conselhos de classe), e a dificuldade de se fazer trabalhos 

interdisciplinares. É uma fala corrente na escola de que a sensação de ir ao colégio num dia 

diferente dos seus dias de trabalho é estar adentrando uma outra instituição, diferente de onde 
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trabalhamos. Então, apesar de pesquisar no meu lócus de trabalho, alguns dos professores me 

eram desconhecidos, o que causou a impressão de estar pesquisando numa escola diferente. 

 Outra providência que tomei para construir uma atitude de maior estranhamento e 

relativização foi entrevistar alunos diferentes dos meus na tentativa de evitar que alguma 

relação assimétrica de poder pudesse constranger os alunos a modificar suas respostas. Assim, 

foi essencial ficar atenta a questões relativas à reflexividade durante a investigação, 

principalmente no momento da análise dos dados.  A relação de pesquisadora e professora ou 

colega com os entrevistados demandou um exercício de objetividade e foco nos propósitos e 

questões de pesquisa, de modo a evitar inferências precoces e a sensação de já saber como as 

coisas funcionam. Na verdade, com esta investigação, tive muitas surpresas e a percepção de 

que conheço muito pouco do meu próprio local de trabalho. A pesquisa me auxiliou a aguçar 

o olhar e os ouvidos, de modo a detectar e ir além das noções de senso comum que surgiam.  
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 1.Observando o mar a partir da praia 
 

(...) Eu quero entrar na rede  

Promover um debate  

 

Juntar via Internet  

Um grupo de tietes de Connecticut  

Eu quero entrar na rede para contatar  

Os lares do Nepal, os bares do Gabão...

 

Gilberto Gil  

 

 Muito se tem falado das mudanças que vêm ocorrendo nas sociedades contemporâneas 

ocidentais com o desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e da comunicação 

(TIC). O que se afirma é que a presença destas tecnologias vem, ao longo das últimas 

décadas, produzindo transformações nas formas de vida das pessoas e nas instituições sociais, 

inclusive na escola. Um dos determinantes para estas mudanças é a facilidade do acesso e o 

barateamento de alguns artefatos tecnológicos, que hoje podem ser considerados mediadores 

frequentes das relações interpessoais e culturais. Tecnologias como a televisão, o computador 

e o celular ocupam um lugar cada vez mais importante no cenário cultural das nossas crianças 

e jovens, e são parte de mudanças na forma como nos engajamos na produção de 

conhecimento, comunicação e expressão criativa. As transformações apontadas ocorrem em 

diversos âmbitos da vida social,  inclusive na forma da sociedade organizar-se, produzir bens 

e comercializá-los, relacionar-se, divertir-se, ensinar e aprender (COLL & MONEREO, 

2010), o que a identifica como “sociedade da comunicação e da informação”.  

 Na escola, a entrada das tecnologias digitais, como o computador e o vídeo, tem sido 

vista como propiciadora de novos paradigmas na pedagogia e na prática criativa (PAPERT, 

1994; VALENTE, 1997; MORAN, 2001; MORGAN, 2013, para citar apenas alguns) 

ressaltando a ideia de que o computador oferece a possibilidade de tratamento grandes 

volumes de dados, de acesso rápido à informação e de interação entre as pessoas. O vídeo 

digital, por sua vez, é um artefato que oportuniza um trabalho de visualização crítica de filmes 

na escola e também de construção audiovisual pelos estudantes. Na instituição escolar, 

predominantemente regida por práticas tradicionais e conservadoras, as tecnologias digitais 

acenam com novas possibilidades e dinâmicas pedagógicas. 

 Um dos aspectos descritivos da sociedade da comunicação e da informação é a forma 

como as tecnologias e seus usuários se relacionam: partimos de máquinas como a TV ou o 

rádio, onde a mensagem veiculada tem um fluxo “um-todos” (LEMOS, 2003, p.4) e 
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chegamos ao computador que, com a Internet, possibilita a comunicação universal, além de 

permitir que as informações e o saber circulem mais livremente. 

 Com a Internet, a divulgação da informação não é mais prerrogativa apenas das 

emissoras: ela pode ser distribuída pelos usuários do computador, estabelecendo uma nova 

“configuração comunicacional”. De acordo com Lemos (2003, p.4): 

A conexão generalizada traz uma nova configuração comunicacional onde o fator 

principal é a inédita liberação do polo da emissão – chats, fóruns, e-mail, listas, 

blogs, páginas pessoais – o excesso, depois de séculos dominado pelo exercido 

controle sobre a emissão pelos mass media.  

 

 Em outras palavras, para o autor, esta nova organização possibilita a qualquer pessoa 

emitir e receber informação em tempo real, tornando possível aos sujeitos serem 

simultaneamente leitores e produtores de textos.     

 Outra característica marcante das sociedades mediadas pelas TIC e trazida pela 

literatura acadêmica é o convívio, cada vez maior, das pessoas com um grande número e 

repertório de imagens. O aumento do acesso a câmeras digitais e telefones celulares (com 

câmera fotográfica embutida) ampliou a possibilidade de os sujeitos fotografarem e filmarem 

os fatos e divulgá-los quase que instantaneamente.  Mesmo as pessoas que antes não tinham 

acesso ao registro de suas imagens, passaram a produzi-las, em parte graças ao barateamento 

dos artefatos digitais. Se colocarmos em termos percentuais, sabemos por pesquisas feitas 

pelo Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC, 2015), 

que 89% dos brasileiros com 10 anos de idade ou mais usam telefone celular, totalizando 143 

milhões de pessoas. Nas classes D e E, esta proporção é de 69%, e na área rural é de 73%. 

Dentre as atividades com o uso do celular registradas pela pesquisa, 55% das pessoas usam os 

celulares para tirar fotos, 33% para assistir a filmes e 26% para compartilhar fotos, vídeos ou 

textos.   

 Fernandes (2010, p.183) afirma que hoje vivemos numa sociedade midiatizada que se 

organiza com os meios de comunicação, na qual há uma centralidade do audiovisual 

permeando nossas práticas cotidianas.  A autora complementa que hoje há uma espécie de 

“audiovisualização” da nossa cultura, impactando as relações que os jovens têm com o 

conhecimento, pela presença das imagens em seu processo de formação.    

 Dentro dessa cultura audiovisual que permeia a sociedade e que estabelece “um 

vínculo cada vez maior da criança e dos jovens com a imagem, principalmente o audiovisual” 

(FERNANDES, 2010, p. 183), não são apenas as imagens que predominam em nosso 

cotidiano, o que vemos são diferentes linguagens caminhando lado a lado nas formas de 

comunicação.  Tanto na propaganda, nas notícias, nas histórias narradas (filmes, novelas, 
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seriados televisivos), nos sites, nas redes sociais, nos celulares, a vida na sociedade moderna é 

marcada por situações de comunicação em que vários tipos de linguagem são usados ao 

mesmo tempo. A comunicação através da imagem e do audiovisual mobiliza diferentes 

recursos semióticos na composição de seu significado.  

 Os textos escritos podem vir acompanhados de fotos ou de gráficos; a televisão e o 

cinema trabalham com a linguagem oral e a imagem, a música, o movimento, os gestos. O 

mesmo acontece com os sites. Cada elemento traz um significado para o texto como um todo. 

Vem se acentuando a combinação de várias linguagens na comunicação, que é denominada 

multimodalidade, entendida como  

a co-presença de vários modos de linguagem nas mensagens comunicativas, sendo 

que os modos interagem na construção dos significados da comunicação social. O 

que é importante nessa visão de uso de linguagens é que os modos não funcionam 

separadamente,  funcionam em conjunto, sendo que cada modo contribui de acordo 

com a sua capacidade de fazer significados.(HEMAIS, 2010, p.1).  

 

 Kress (2010) sugere que a multimodalidade é o estado normal da comunicação 

humana e que o interesse por ela ressurgiu em decorrência do desenvolvimento das 

tecnologias digitais e das configurações sociais advindas com esses artefatos. As TIC 

transformaram e ainda transformam o mundo da comunicação, propiciando sua 

“globalização”, e possibilitando uma vasta teia entrelaçada de mudanças sociais, econômicas, 

culturais e tecnológicas. Para o autor, a globalização não se refere apenas à globalização 

econômica, mas a condições que tornam possível que as características de um lugar – sejam 

culturais, econômicas ou tecnológicas – estejam presentes e ativas em outro. Há uma luta 

entre formas e tradições locais com características de fora, e ambas são transformadas, 

dependendo dos arranjos e disposições de poder numa localidade. Os efeitos deste fenômeno 

complexo levaram à corrosão, dissolução e abandono de relações sociais, formas e estruturas 

antigas em muitos lugares.  

 Segundo Kress (2010), a globalização não é uma coisa só: ela é constituída 

diferentemente em diferentes lugares, assim como seus efeitos e impactos, na interação com 

as condições culturais, econômicas, sociais e políticas de cada localidade específica. Porém, 

os efeitos profundos são reconhecidos em todo lugar. Estes efeitos trouxeram uma mudança 

de uma relativa estabilidade do mundo social dos últimos dois séculos, para uma instabilidade 

radical das últimas três décadas. Isto gerou transformações no campo do significado: na 

representação e na produção semiótica, na disseminação e na distribuição de mensagens e 

significados, na mediação e comunicação. Lima (2007, p.1) vem ao encontro de Kress quando 

diz que “atualmente, os enunciados (principalmente os digitalizados) costumam projetar os 
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seus sentidos através de uma multimodalidade discursiva orientada para um novo ‘design 

textual’ não exclusivamente pautado sobre signos alfabéticos”. De acordo com esta 

concepção, a imagem comunica de forma independente da linguagem escrita, isto é,  o 

componente visual de um texto é uma mensagem organizada e estruturada independentemente 

da conexão com o texto verbal. E vice-versa.  

 No que diz respeito à educação formal, Kress (2006, p. 33) afirma que, em termos da 

habilidade de se comunicar usando diferentes modalidades, a escola produz iletrados, pois é 

uma instituição baseada na cultura impressa, livresca e linear-sequencial. O autor lamenta que 

a escola não ensine a produção de textos multimodais. Essa preocupação é compartilhada com 

autores que focalizam a pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2012) e o letramento digital 

(XAVIER, 2004), estudos que recomendam que as escolas devem refletir sobre as 

consequências das novas práticas sociais, não apenas nos espaços públicos, mas 

principalmente dentro das instituições formais de ensino.  Xavier (2004) afirma que:  

O crescente aumento na utilização das novas ferramentas tecnológicas (computador, 

Internet, cartão magnético, caixa eletrônico etc.) na vida social tem exigido dos 

cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios específicos. Por essa 

razão, alguns estudiosos começam a falar no surgimento de um novo tipo, 

paradigma ou modalidade de letramento, que têm chamado de letramento digital.
1
 

 

 A pedagogia dos multiletramentos foi concebida em 1996 em um manifesto resultante 

de um colóquio do New London Group, que propunha às escolas incluir nos currículos a 

multiplicidade de culturas de um mundo globalizado e a multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos por meio das quais os jovens se informam e comunicam.  Santos 

(2010, p. 15) explica o termo da seguinte forma: 

O termo “multiletramentos”, criado por um 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 consequente declínio do modelo 

tradicional do texto escrito.  

 

 Nessas perspectivas, a instituição escolar deve refletir o mundo em que vivemos e 

desenvolver, nos alunos, as habilidades e competências necessárias condizentes com as 

exigências da atualidade. Em outras palavras, a escola deveria mudar para se adequar ao 

mundo plural e tecnológico em que vivemos. Tal forma de pensar influencia as proposições 

relacionadas à tecnologia na educação, que pressupõem que as tecnologias impulsionam as 

                                                           
1
 Por Letramento Digital compreende-se a capacidade que tem o indivíduo de responder adequadamente às 

demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital (XAVIER, 

2003). 
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mudanças e desenvolvimento da sociedade. Até mesmo as políticas públicas brasileiras 

adotaram essas ideias e agiram no sentido de equipar as escolas com as TIC.  

 No texto das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL 2013, p. 25), por exemplo, 

manifesta-se a concepção de que as mudanças que ocorrem nos espaços públicos e familiares 

mostram um contraste com o que ocorre nas escolas:  

Por outro lado, enquanto a escola se prende às características de metodologias 

tradicionais, com relação ao ensino e à aprendizagem como ações concebidas 

separadamente, as características de seus estudantes requerem outros processos e 

procedimentos, em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de 

modo indissociável.  

 

 O documento propõe que se usem as tecnologias para se criar um vínculo entre a 

cultura do aluno e a cultura escolar:  

...(as TICs) devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais e como 

tecnologia assistiva; desenvolvidas de forma a possibilitar que a interatividade 

virtual se desenvolva de modo mais intenso, inclusive na produção de linguagens. 

(2013, p.25). 

 

 De forma consistente com esta suposição (BRASIL, 2013), o Plano Nacional de 

Educação (PNE) de 25 junho de 2014 (Lei 13005/14 | Lei nº 13.005) estabelece como metas e 

estratégias (no item 7.15):  

...universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a 

relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, 

promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação; 

 

 Apesar dessa meta ainda ser incipiente nas escolas brasileiras, de acordo com o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil
2
, já se percebe um aumento do número de computadores 

nas escolas públicas brasileiras, sendo que 99% das escolas públicas em áreas urbanas do país 

já possuem este artefato. Porém, o número médio de computadores de mesa em 

funcionamento nessas escolas é de 19,1 para um número médio de 653 alunos por escola, ou 

seja, o uso por alunos ainda é pequeno. 

 Além disso, já se identificam práticas com o uso das tecnologias digitais pelos 

docentes. De acordo com a CETIC 2015, 96% dos professores já fazem uso de recursos

                                                           
2
 BRASIL. Comitê Gestor da Internet Brasil. TIC na Educação 2015. Disponível em:  

< https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Edu_2015_LIVRO_ELETRONICO.pdf >. Acesso em: 15 

set 2016. 
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educacionais digitais para o preparo de aulas, ou atividades com os alunos. Quanto ao uso do 

vídeo digital,  79% dos alunos usuários de Internet afirmaram utilizá-lo para aprender coisas 

novas – apesar de apenas 12% postar na rede os vídeos que faz. Filmes e animações (59%), 

bem como videoaulas (55%),  estavam também entre os recursos obtidos por professores na 

Internet para a preparação de aulas e atividades.  

 Em respeito ao vídeo digital, especificamente, sabemos que esta tecnologia vem sendo 

cada vez mais incorporada às práticas pedagógicas em algumas escolas; desde a década de 70, 

muito antes da existência do conceito de multimídia da forma como conhecemos, já era 

comum relacionar som, texto e imagem de maneira analógica com objetivos educacionais 

(OLIVEIRA, 2010). Com o surgimento da gravação digital, abriram-se novas oportunidades 

de uso em sala de aula.  A facilidade com que o vídeo pode ser produzido, editado e 

divulgado (por meio de uma filmadora digital, celulares e computador), torna possível que, 

mesmo em escolas públicas, onde alguns alunos possuam estes artefatos, os professores 

possam pedir que eles criem vídeos.  Além disso, no que diz respeito à linguagem,  a 

produção de vídeo oferece a possibilidade de se recriar, dentro dele, a dramaturgia, a pintura, 

os desenhos, a música, a fotografia, etc. Com os novos recursos viabilizados pelas tecnologias 

digitais, o vídeo se utiliza, cada vez mais, de uma linguagem híbrida, que traz “uma herança 

de diferentes formas culturais e gêneros narrativos que se originam em materialidade e 

suportes diversos de texto, imagem e som” (OROFINO, 2005, p. 77).     

 Dentre as diversas propostas de aplicação do vídeo digital na educação, a maior parte 

dos estudos abrange análises sobre como filmes devem ser trabalhados numa prática de 

visualização destes produtos. Nesses casos, os objetivos podem ser: sensibilizar os alunos 

para algum assunto a ser introduzido, motivar, ilustrar, simular experiências de laboratório, 

pesquisar, preencher tempos ociosos ou apresentar um tema para debate (MORAN, 1995; 

LABRUNIE, 2004; SANTOS, 2010). Nesse contexto, os alunos analisam os vídeos trazidos 

pelo professor e são convidados a interpretar as mensagens neles veiculadas, desenvolvendo 

sua habilidade de análise crítica das mídias.  Orofino (2005) concebe a mídia-educação como 

um campo de conhecimento que trata da “educação para a mídia”, estudos que propõem a 

leitura ideológica dos textos midiáticos, bem como a análise de seus códigos de produção. No 

entanto, a introdução do vídeo digital na sala de aula como atividade de visualização ocorre, 

tradicionalmente, segundo Santos (2010, p. 16): 

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

acontecia 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 
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geradoras de mudanças ou de 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. 

 

 Segundo Belloni (2012), a Educação para as Mídias, no atual ambiente impregnado de 

TIC, constitui-se uma condição necessária para a realização de uma cidadania plena. 

Acrescenta que somente a escola, como defensora do espírito crítico e responsável pela 

elaboração das aprendizagens e pela coerência da informação, pode executar a tarefa de 

“ensinar a lucidez às novas gerações” (BELLONI, 2012, p.44).  

 Outra categoria de estudos do vídeo digital na educação diz respeito à sua produção, 

que permite aos alunos se envolverem no planejamento, criação e edição de vídeos,  tornando-

se autores. Oliveira (2010, p. 63) defende a importância de se trabalhar o audiovisual como 

uma forma de criar a capacidade de reflexão sobre os meios de comunicação e suas 

linguagens. Além disso, o autor compreende o vídeo produzido como meio de expressão, uma 

nova forma de comunicação que usa uma linguagem próxima dos jovens e crianças. Orofino 

(2005, p. 125) afirma que o vídeo tem um efeito muito mais subversivo e multiplicador do 

que a TV, devido a sua capacidade de transitar por circuitos paralelos e ao seu potencial 

enriquecedor em encontros comunitários. A autora acredita que a apropriação e 

ressignificação dos discursos dominantes (da TV, internet, etc) encorajam uma reflexividade 

maior se os alunos forem encorajados a pensar a linguagem enquanto produtores numa 

atividade prática e concreta.  

 Um ponto importante para a discussão em torno do assunto do uso das TIC na escola 

(inclusive do vídeo digital) é a exaltação da tecnologia educacional nos discursos que a 

promovem. De acordo com Buckingham (2010), sempre que uma nova tecnologia é criada, 

surgem argumentos entusiasmados de que elas viabilizam a democratização e o 

empoderamento das pessoas. Isto ocorreu com a TV, o rádio e até mesmo com a invenção da 

imprensa (BUCKINGHAM, 2010). Aparentemente, estas mídias teriam o poder de minar o 

controle do conhecimento das elites, pois permitiriam às pessoas comuns se expressarem e 

terem suas vozes ouvidas, além de criarem novas formas de colaboração de modo 

revolucionário. O mesmo tom otimista acompanha, com frequência, os discursos sobre os 

artefatos digitais. As considerações asseguram que essas tecnologias, principalmente a Web 

2.0, propiciam o surgimento de um novo sujeito cultural caracterizado pelo protagonismo, 

agenciamento e interatividade.  

 No entanto, devemos ter em mente que, por trás da valorização das TIC e as mudanças 

advindas com sua presença, frequentemente “se escondem, em nosso juízo, os interesses de 
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grupos econômicos que aspiram a criar novos consumidores” (COLL & MONEREO, 2010, p. 

27). Na educação, Selwyn (2014) faz um alerta sobre os pontos de vista deterministas (que 

acreditam que as tecnologias impulsionam o desenvolvimento e resolvem os problemas) e nos 

adverte para o fato de que a tecnologia educacional envolve muitos interesses financeiros e 

empresariais. Questiona quais as implicações do digital para os processos centrais da 

educação como a aprendizagem, o conhecimento, o ensino, e recomenda que  os discursos que 

a exaltam devam ser esmiuçados e problematizados, com o intuito de se ter uma visão mais 

crítica e real. Para o autor, está claro que a tecnologia educacional é um campo caracterizado 

por valores com profundas lutas, onde algumas pessoas se beneficiam mais do que outras, em 

termos de poder e lucro. É um campo desigual. Há aqueles que produzem e os que consomem, 

os que são empoderados e os que são explorados. Por isso, devemos adotar uma postura 

crítica em relação à tecnologia educacional e nos questionar se estas mudanças realmente 

promovem uma mudança fundamental da condição humana. Em suma, deveríamos nos 

perguntar como a tecnologia está sendo usada na prática, em vez de como ela deveria ou 

poderia ser usada.  

 O presente estudo acontece a partir desse contexto e questionamento. Focaliza uma das 

tecnologias, o vídeo digital na atividade de produção, buscando a compreensão de como está 

sendo utilizado na escola, seus ganhos e problemas, a partir de como os agentes da instituição 

usam e avaliam este instrumento tecnológico.  

 Considerando a relevância das reflexões sobre a prática pedagógica da produção de 

vídeos na escola espera-se, com a presente investigação, contribuir para a uma visão crítica 

dessa atividade e com as discussões em torno do valor pedagógico da produção de vídeos na 

escola. Além disso, o interesse em conhecer mais a fundo as experiências e as relações que os 

jovens estabelecem com as tecnologias quando atuam como produtores foi um dos fatores que 

impulsionou esta investigação. A descrição dos elementos envolvidos nas experiências com as 

TIC enriqueceram este trabalho, bem como as impressões que os próprios agentes envolvidos 

declararam sobre a produção dos vídeos. Duarte (2004, p.38) sugere que, na área de educação, 

investigar as relações que crianças e adolescentes estabelecem com artefatos audiovisuais 

pode ajudar a compreender o papel que as mídias desempenham em seu cotidiano, em sua 

formação moral e ética e em seu processo de construção de conhecimentos. De acordo com a 

autora, estes estudos podem contribuir para dar respostas a alguns problemas identificados na 

escola, tais como dificuldade de comunicação entre adolescentes e professores, o desinteresse 

das crianças pelas atividades escolares e questões ligadas a diferentes capacidades de 

percepção e atenção entre crianças que fazem e não fazem uso de computadores, entre outros.  
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 O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as concepções e processos envolvidos nas 

práticas de criação de vídeos na escola. Para atingir este propósito, conduzimos um estudo 

exploratório de natureza qualitativa, de modo a propiciar uma visão geral sobre o fenômeno, 

esclarecendo conceitos e ideias com o propósito de formular hipóteses que abram caminho 

para estudos posteriores sobre o assunto (MOREIRA; CALEFFE, 2008).  

 Esse objetivo geral se desdobrou nas seguintes questões de estudo:  

 

1. Que formas tomam as propostas de produção de vídeo na escola? 

 

2. Como os professores concebem a integração de vídeo nos processos de ensino-

aprendizagem que conduzem? 

 

3. Como são conduzidas as atividades de produção de vídeo? 

4. Como se caracterizam os produtos destas atividades nas perspectivas dos professores e 

alunos? 

 

5. Quais os desafios e possibilidades identificados por professores e alunos? 

   

 A tese está organizada em cinco capítulos. Na sequência dessa introdução, o segundo 

capítulo aborda temáticas que se apresentam como um pano de fundo por toda a pesquisa e 

que ajudarão na análise e compreensão dos dados empíricos. São trazidas algumas reflexões 

sobre a sociedade contemporânea a partir da chegada das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) apontando a dicotomia tão recorrente na área, entre tecnófobos e 

tecnófilos, e questionando a suposta neutralidade da tecnologia. Também apresentamos 

reflexões e discussões centrais sobre o uso das TIC na educação básica, com o foco no vídeo 

digital, e questionamos o discurso difundido na área de que tais tecnologias promovem 

mudanças paradigmáticas na educação. Alguns conceitos básicos da Semiótica Social da 

comunicação visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006) serão apresentados, pois o 

ferramental desta teoria permite explorar e analisar as imagens (vídeos) de modo a 

compreender seus significados. Ainda neste capítulo, apresentamos uma revisão de literatura, 

em que analisamos alguns trabalhos (teses, dissertações e artigos) pertinentes ao tema.  

 O capítulo subsequente trata, de forma detalhada, do percurso da pesquisa: a 

apresentação da metodologia, a descrição do lócus, a caracterização dos participantes e a 

análise dos resultados dos questionários diagnósticos que foram conduzidos com o intuito de 

entender melhor os sujeitos da pesquisa. Além disso, descrevemos e analisamos os vídeos 
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coletados para a pesquisa a partir do ferramental teórico da semiótica social da comunicação 

visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

 O quarto capítulo apresenta uma discussão dos achados à luz da literatura pertinente.  

 O último capítulo retoma as questões de estudo com as reflexões finais e apresenta 

algumas possibilidades de pesquisas futuras.  
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 2. Aprendendo com outros mergulhos 

 

 Este capítulo aborda temáticas que se apresentam como um pano de fundo por toda a 

pesquisa e que ajudarão na análise e compreensão dos dados empíricos.  

 

2.1. TIC na atualidade  

  

 As mudanças identificadas na vida social devido à entrada das tecnologias digitais no 

cotidiano têm sido enfaticamente ressaltadas em discursos que as descrevem, criam metáforas 

e rótulos, e retratam a sociedade do ponto de vista destas transformações. Termos como 

“sociedade do conhecimento”, “convergência”, “ubiquidade”, “cultura das mídias”, 

“cibercultura”, além de “tecnologia educacional” (quando se refere à educação),  “nativos 

digitais” e “prosumers” (ao se referir aos jovens usuários destas tecnologias),  proliferam nos 

estudos relativos a este tema.  

 Alguns desses estudos (SANCHO, 2000; SELWYN, 2011) sugerem que o termo 

“tecnologia” não diz respeito apenas a máquinas como o computador, smartphones, etc, mas 

também ao processo pelo qual o humano modifica a natureza para satisfazer suas 

necessidades e anseios e melhorar formas de viver. A tecnologia é usada para tornar mais 

próximas as distâncias, processar e disponibilizar informações para todos, facilitar o diálogo, 

possibilitar a logística de um mundo cada vez mais complexo. O termo “tecnologia”  também 

refere-se “aos contextos e às circunstâncias sociais de uso destas máquinas” (SELWYN, 

2011, p. 17), os artefatos tecnológicos podendo ser, assim, considerados como objetos 

culturais. Portanto, quando nos referimos às tecnologias, é mais adequado vê-las como objetos 

culturais do que como formas técnicas, o que nos lembra que elas não são ferramentas 

“neutras”, mas parte das condições da vida social. 

 Desse modo, o surgimento de cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo 

cultural que lhe é próprio e que absorve as contradições que caracterizam o modo de produção 

econômica e as injunções políticas nas quais tal ciclo cultural acontece (SANTAELLA, 

2003). Foi assim com a formação da escrita, a invenção da prensa, dos meios de comunicação 

de massa, dos meios analógicos de transmissão de mensagens e atualmente os meios digitais. 

Santaella (2003, p. 3) conclui, então, que, 

Considerando-se que as mídias são conformadoras de novos ambientes sociais, 

pode-se estudar sociedades cuja cultura se molda pela oralidade, então pela escrita, 

mais tarde pela explosão das imagens na revolução industrial-eletrônica, etc. 
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 De acordo com a autora, as mídias são apenas canais para a transmissão de 

informações, e não devemos nos enganar julgando que as transformações culturais ocorrem 

meramente pelo advento das tecnologias. São os tipos de signos, mensagens e processos de 

comunicação que circulam pelos meios os responsáveis por conceber as mudanças nas 

sensibilidades e nos pensamentos e propiciar o surgimento de novos ambientes socioculturais.  

Isso não significa que os meios em si não tenham relevância, mas são o componente mais 

superficial, por serem aqueles que primeiro aparecem no processo comunicativo. Sua 

importância, no entanto, está ligada às mensagens e formas de cultura que neles são 

veiculadas e que se moldam em consonância com o potencial e limites de cada veículo.  As 

formações culturais geradas a partir das linguagens transmitidas pelas mídias não 

necessariamente eliminam a anterior, mas se integram num processo cumulativo de 

complexificação.  Assim, a cultura oral não foi eliminada pela cultura escrita, que não foi 

extinta pela cultura tecnológica analógica ou digital. De todo modo, em cada período 

histórico, há um domínio da técnica ou da tecnologia de comunicação mais recente sobre a 

cultura. Assim, de acordo com Santaella (2003), o conceito de “cultura das mídias” partiu do 

de “cultura de massas” e foi sutilmente substituído pela “cibercultura”. A primeira se 

diferencia da “cultura de massas” por um desvio gradual de hábitos gerados pela invenção de 

novas máquinas analógicas como videocassetes, equipamento para gravação de vídeos, 

walkman, que vieram conjugados com a indústria de videoclipes e videogames, além da 

enorme indústria de filmes em vídeo culminando no surgimento da TV a cabo. A autora 

constata que: 

Essas tecnologias, equipamentos e as linguagens criadas para circularem neles têm 

como principal característica propiciar a escolha e consumo individualizados, em 

oposição ao consumo massivo. (SANTAELLA, 2003, p.5) 

 
 Santaella (2003) sugere que foram esses meios (e os processos de comunicação que 

eles concebem) que prepararam a sensibilidade dos usuários para a chegada dos meios 

digitais.  Para a autora, a característica principal da “cultura digital” ou “cibercultura” estaria 

na busca dispersa, não linear, fragmentada, mas certamente uma busca individualizada da 

mensagem e da informação.  Tal individualização remete à fragmentação social decorrente do 

mercado globalizado.  

 De acordo com Kress (2010), saímos de uma época em que os Estados-nação 

assumiam o controle de mercado e entramos numa época em que o mercado controla uma 

grande parte das instituições do Estado. Essa mudança teve seus efeitos nas expectativas da 
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comunicação. A preocupação dos Estados-nação era no desenvolvimento de cidadãos – 

sujeitos sociais cuja identidade era formada pelos objetivos do estado – e na preparação de 

uma força de trabalho servindo às necessidades da economia e administração nacionais. Nos 

interesses de uma sociedade capitalista globalizada, a preparação para uma sociedade 

compartilhada perde seu lugar. O mercado adota a fragmentação social como meio de 

maximizar os potenciais de um mercado de nicho e focaliza as escolhas individualizadas, na 

satisfação dos desejos mais individualizados dos consumidores. Estes nichos delimitam 

grupos de interesse estimulados por um mercado que tenta desenvolver modos de vida 

individualizados e deixam de lado as questões éticas da época do Estado de bem-estar. As 

considerações morais, éticas e de trabalho dão lugar ao esforço individual. Kress (2010, p.20) 

afirma que “a subjetividade preferida pelo mercado é a de ‘consumidor’, uma subjetividade 

com considerações e exigências conceituais e éticas profundamente diferentes da de 

‘trabalhador’ ou cidadão’”. Enquanto o cidadão adere a noções de responsabilidade social e a 

convenções, o consumidor é orientado à escolha.   

 O uso cotidiano das tecnologias, em que elas são consideradas como ferramentas ou 

instrumentos para quaisquer finalidades, nos mostra que elas são a materialização da 

racionalidade de um “modelo global de organização do poder” (MARTIN-BARBERO, 2003, 

p.268). Tal modelo gera um impacto na vida humana. De acordo com Belloni (2012), as 

tecnologias são mais do que apenas ferramentas a serviço do homem, elas interferem nos 

modos de perceber o mundo, de se expressar sobre ele e de transformá-lo, modificando assim, 

o próprio ser humano em direções desconhecidas e talvez perigosas para a humanidade. 

Dentre estas transformações, Lemos (2003 p. 3) aponta a percepção espaço temporal. Afirma 

o autor que:  

A sociedade da informação é marcada pela ubiquidade e pela instantaneidade, saídas 

da conectividade generalizada. Entramos assim em uma sociedade WYSIWIG (o 

que vejo é o que tenho) onde a nova economia dos cliques passa a ser vital para os 

destinos da cibercultura: até onde devemos clicar, participar, opinar, e até quando 

devo contemplar, ouvir, e simplesmente absorver? 

 

 Os autores que discutem o conceito de “cibercultura”, sugerem que em torno das 

tecnologias se estabeleceu uma cultura que gerou e gera um complexo de padrões concretos 

de comportamento, como costumes, usos, tradições, feixes de hábitos (LÉVY, 1999; 

BELLONI, 2001; LEMOS, 2003) e que a técnica afeta cada vez mais nosso modo de ser, 

hábitos, valores e formas de sociabilidade. No entanto, o termo “cibercultura” parece estar 

sendo renegado por alguns estudiosos. Felinto (2011) afirma que:  
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(...) mesmo que o termo cibercultura continue gozando de alguma popularidade em 

certos meios, ele parece menos apto a definir um domínio epistemológico que outras 

expressões recentemente favorecidas pela crítica, como new media studies ou 

internet studies (FELINTO, 2011,p. 2). 

 

 O autor questiona se o que há é um esgotamento terminológico ou se o termo já não 

responde mais aos anseios do nosso momento histórico, porque a “cibercultura” é fortemente 

associada ao tema da automação e, atualmente, o que se questiona é a expansão do potencial 

criativo do homem através das TIC. Entretanto, como os discursos sobre as TIC possuem em 

comum a preocupação com as mudanças do mundo atual em função da presença das 

tecnologias, é importante mencionar e entender o que é contemplado neste “campo de 

reflexão intelectual pujante” (RUDIGER, 2011, p.7).  

 Levy (1999, p.17) afirma que o desenvolvimento do ciberespaço, que surge da 

interconexão dos computadores, gera a cibercultura,  que é “o conjunto de técnicas (materiais 

e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Rüdiger (2011, p.10), no 

entanto, considera que o ciberespaço já é um efeito da cibercultura, porque ela “seria a 

exploração do pensamento cibernético e de suas circunstâncias” cujos fatores vão sendo 

criados e desenvolvidos historicamente de modo a projetar-se cada vez mais no cotidiano.  

 No debate acerca da cibercultura, predomina o discurso descritivo (RÜDIGER, 2011, 

p.10), isto é, quando se introduz uma nova ferramenta (ou aplicativo ou programa) que 

modifica algum elemento nos hábitos de um grupo social, os estudiosos reconhecem os 

fenômenos, os descrevem e analisam à luz de teorias de conhecimento, filosóficas ou 

sociológicas. Os estudos buscam entender como o movimento da cibercultura se vincula ao 

pensamento contemporâneo, examinando a forma como eles são operados na prática. Como 

afirma Rüdiger (2011, p.7), “a cibercultura nasce da síntese reflexiva e sempre parcial, das 

múltiplas práticas”.  Por exemplo, com a internet, as pessoas podem inserir informações, 

dados, filmes e músicas e torná-los conhecidos pelos seus usuários. Essa característica sugere 

que há uma mudança no jogo de forças da comunicação. Com a internet, as notícias e o 

conhecimento não são mais selecionados apenas pelas emissoras, mas sim pelos cidadãos 

comuns que utilizam a rede (LEMOS, 2003). Sugere também que os usuários da internet estão 

se tornando criadores de conteúdo, passando a formar grupos de expressão autônomos criando 

uma cultura da convergência (JENKINS, 2009 ).   

 A convergência midiática é um conceito que surge como um importante ponto de 

referência e presume que as novas mídias não irão substituir as velhas, mas que ambas irão 

interagir de formas cada vez mais complexas.  Mais do que um processo tecnológico que une 
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múltiplas funções dentro do mesmo aparelho, a convergência é vista por Jenkins (2009, p. 27) 

como: 

um fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que desejam. 

 

 De acordo com o autor, é na cultura da convergência que as velhas e as novas mídias 

se chocam e o poder do produtor de mídia e o do consumidor relacionam-se de maneiras 

inesperadas.  

 No que diz respeito à criação de conteúdo pelos usuários da internet, Siegel (apud 

RÜDIGER, 2011) discorda de Jenkins (2009), sugerindo que só o fato de compartilharmos 

nossas ideias e fotos na internet não significa que deixamos de ser passivos e nos tornamos 

criadores de conteúdo independentes. Buckingham (2010) corrobora esta afirmação e alerta 

que há um perigo de interpretar erradamente o que a maioria das pessoas está realmente 

fazendo quando diz que está “criando conteúdo”. Segundo o autor, alguns entusiastas da 

mídia participatória focalizam manifestações artísticas enquanto negligenciam as práticas 

domésticas banais da maioria. Questiona o que seria “criar conteúdo”: “seria fazer o upload 

de fotos ou vídeos originais criados por eles mesmos? Ou apenas compartilhamento de outras 

fontes?” (BUCKINGHAM, 2010, p. 5, tradução nossa) Tomando como base algumas 

pesquisas feitas nos Estados Unidos (Pew Foundation, Hitwise
3
), o autor sugere que a 

“criação de conteúdo” diz respeito muito mais a vídeos caseiros que  servem a funções de 

memória e registro do relacionamento familiar, do que a conteúdos correlatos ao que é 

veiculado na mídia convencional.  

 Uma outra questão relevante diz respeito à aceleração temporal da contemporaneidade 

associada ao capitalismo tardio e à presença massiva das tecnologias digitais.  O que se coloca 

aqui é o contraste entre a rapidez do tempo social, determinado pelas tecnologias e a 

morosidade das instituições (CITELLI, 2015). De acordo com Hartmurt Rosa (2013 apud 

Citelli, 2015), a aceleração social marca as mudanças a partir de três indicadores centrais: a 

velocidade dos sistemas e processos tecnológicos; a aceleração das mudanças sociais, que 

podem ser sentidas na área da cultura, das instituições e das relações pessoais; a dinamização 

nos ritmos de vida. O transitório torna-se um estado permanente e a aceleração traz 

consequências que dizem respeito às maneiras de “promover a circulação do conhecimento e 

da informação como também à afirmação do consumismo, do individualismo, da experiência 

                                                           
3
 São agências de pesquisa que medem os comportamentos dos consumidores via tablets, desktops e 

smartphones. (http://www.pewresearch.org/topics/millennials/ e http://www.hitwise.com/ ) 
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radicalizada”(CITELLI, 2015, p.4). Em contraste com o ritmo acelerado da sociedade, 

determinado pelo capitalismo e pelas tecnologias, há o ritmo das instituições como a escola, 

cuja lógica temporal combina com o aprofundamento do conhecimento, a maturidade 

reflexiva, o pensamento linear e sequencial e que exigem um compasso mais lento para 

realizar seu objetivo formativo.  

 E os jovens? Como são considerados nesse cenário?   

 De acordo com Fischer (2012), muito se tem pesquisado, nos últimos vinte anos, sobre 

jovens e juventudes. Os estudos concentram-se em áreas como a Sociologia, Educação, 

Psicologia e Psicanálise, dentre outras. O termo “juventude” oscila entre vários registros: 

desde a fase da vida onde predominam a vitalidade, a “força social renovadora” até a 

caracterização de certa irresponsabilidade, “ao momento de constituição de um modo de 

existência próprio” (FISCHER, 2012, p.3). Mitchell e Weber (2008) afirmam que, no discurso 

da sociedade ocidental sobre essa fase da vida, o jovem é retratado como uma pessoa 

emocional, questionadora do futuro, que passa por momentos importantes na formação de 

identidade e que necessita se situar e encontrar seu grupo. As autoras acrescentam que:  

Para muitos jovens, especialmente nas partes industrializadas do mundo, a mídia 

digital é uma modalidade significante através da qual eles estão buscando, 

consciente ou inconscientemente, as respostas para as questões identitárias 

(MITCHELL e WEBER, 2008, p. 24, tradução nossa).  

 

   Por isso, os estudos que interessaram a esta pesquisa são os que apontam os efeitos, 

nos jovens, das mudanças sociais e principalmente, tecnológicas do mundo contemporâneo  

em que os computadores, Internet, celulares, vídeo, TV, e outras tecnologias, parecem ocupar 

cada vez mais em seu cotidiano e cenário cultural.  

 Rosado e Mammede-Neves (2013) afirmam que esses estudos surgiram no momento 

em que se percebia que os jovens eram os que primeiro se apropriavam das TIC e que:  

As culturas juvenis estavam mais voltadas para os usos de suportes digitais em rede, 

abarcando a própria cultura escolar, que se tornava cada vez mais mesclada com 

artefatos digitais através da entrada de celulares, tablets, datashows, notebooks e 

desktops em seus espaços institucionais, fosse com os professores ou com os alunos. 

(ROSADO E MAMMEDE-NEVES, 2013, p.342) 
 

 Desde os anos 1990, têm havido tentativas de se definir uma geração de estudantes em 

função das novas tecnologias digitais. A ideia de determinar uma geração específica a partir 

das tecnologias não é nova.  Em anos anteriores, houve a “geração televisão”, por exemplo, 

também usada para explicar mudanças sociais. Buckingham (2011) afirma que a ideia de 

conflito de gerações introduz uma narrativa de transformação e ruptura entre passado e futuro 

que produz um apelo emocional no qual o alinhamento entre mídia e tecnologia com 
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juventude promove sentimentos de medo e esperança. Os termos como “nativos 

digitais”(PRENSKY, 2001) e “prosumers”(TOFFLER, 1995) foram criados para tipificar 

estes jovens que nasceram na época da sociedade tecnológica.  O primeiro, “nativo digital”, se 

refere à geração que nasceu depois de 1980, que tem contato com as tecnologias desde cedo 

em suas vidas e, além disso, aprende de forma diferente dos seus predecessores, os 

“imigrantes digitais”. Esses seriam os sujeitos que nasceram e cresceram num outro contexto 

social, antes de do advento das tecnologias digitais.  Essa expressão tem sido aplicada em 

âmbitos como a educação, no contexto de entender os efeitos das tecnologias digitais em 

aprendizes em idade escolar. Dentre as características dos jovens que são ditos “nativos” do 

estilo de vida digital, destaca-se que estão sempre conectados à Internet e se sentem 

confortáveis com a tecnologia de ponta. Prensky (2001) retrata os jovens “nativos digitais” 

como pessoas que passaram toda a sua vida usando computadores, videogames, celulares, etc, 

e por isso, mudaram seus padrões de pensamento: eles são multitarefa (fazem várias coisas ao 

mesmo tempo), têm pouca paciência para aulas e “lógica gradual”, preferem acessos 

hipertextuais, ler gráficos antes dos textos, gostam mais de jogos do que de trabalho “sério” e 

ficam felizes com gratificações e reconhecimentos frequentes.  Outra característica dos 

“nativos” é que não precisam fazer esforço para aprender a lidar com as tecnologias, eles já 

sabem tudo o que tem que saber.   

 Em contraste, os “imigrantes digitais” (que o autor identifica, em particular,  com os 

professores) aprenderam e ensinam uma coisa de cada vez,  devagar, passo a passo.  O autor 

critica a forma como os “imigrantes” tentam impor seu modo de aprender aos “nativos” e 

preconiza que eles têm que mudar para se adequar aos nativos se quiserem ser bem sucedidos. 

A caracterização dos estudantes dessa maneira apresenta um viés mais positivo da tecnologia, 

como se ela empoderasse os jovens, capacitando-os a se tornar cidadãos globais e aprender e 

se comunicar de modo livre.  

 Embora bastante popular, o problema do rótulo “nativo digital” é que carece de 

aplicação às disciplinas ou condições específicas, ignorando as diferenças nos campos 

educacionais e gêneros.  Buckingham (2011) afirma que os defensores desse conceito 

exageram os efeitos das mudanças tecnológicas e não veem os elementos de continuidade. As 

mudanças com o advento das tecnologias têm se mostrado graduais ao longo da história. 

Raramente as novas tecnologias tomam o lugar das antigas e, conforme já exposto, não 

produzem mudanças sociais por si mesmas. Além disso, o termo “nativos digitais” faz crer 

que todos os jovens que nasceram dentro do contexto de imersão nas tecnologias são 

similares, ou seja, é um termo que tende à universalização. Buckingham (2011) afirma que os 
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chamados “nativos” nem sempre têm as habilidades e a naturalidade no manejo das 

tecnologias como se acredita que têm. Além do mais, seu uso é caracterizado por formas 

rotineiras de comunicação e não tanto por modos inovadores e criativos. Por vezes, os 

“imigrantes” excedem-nos no que diz respeito à fluência na manipulação dos artefatos.  

 O segundo rótulo, “prosumer”, diz respeito às pessoas que não apenas consomem os 

produtos das mídias, mas também produzem e publicam seus próprios materiais na Web. Esse 

termo faz a junção das palavras produtor e consumidor (producer e consumer do inglês) e 

apresenta um novo paradigma da comunicação promovido pela emergência das tecnologias 

interativas. De acordo com Mitchell e Weber (2008), o termo “produção” aqui não se refere 

apenas à criação de produtos digitais, mas também ao consumo interativo que está 

incorporado na produção, ou seja, às formas nas quais os jovens tomam ou consomem 

imagens populares e combinam, criticam, adaptam ou incorporam com suas próprias 

produções. De acordo com essa denominação, a atitude ativa e produtiva seria inerente ao 

contato do jovem com a tecnologia.  Algumas características atribuídas aos prosumers os 

correlacionam aos nativos digitais. Eles são vistos como jovens que criam seu próprio estilo 

de vida, são proativos, se valorizam, fazem escolhas inteligentes, não se prendem por 

estereótipos, dentre outras qualidades (PASSARELLI, 2013, p. 74).  

 A alegação de que existe uma geração de “nativos digitais” ou de “prosumers” é 

baseada em dois pressupostos na literatura: a de que os jovens possuem conhecimento 

sofisticado e habilidades inatas relativas ao uso das tecnologias digitais; e a de que, como 

resultado das suas experiências com as tecnologias, os jovens têm estilos de aprendizagem 

diferentes das gerações anteriores de estudantes (BENNET et al, 2008). Entretanto, a 

literatura consultada sobre os nativos digitais é apresentada com pouca evidência empírica, ou 

se apoia em crenças do senso comum. Algumas pesquisas como a de Buckingham e Sefton-

Green (1996) têm revelado uma maior complexidade e pluralidade nos usos e habilidades 

tecnológicas dos jovens. Buckingham (2010, p. 5) afirma que há uma dificuldade em se 

definir o que seja “criar conteúdo” e relata que, em sua pesquisa, os jovens que diziam criar 

conteúdo (isto é, os prosumers), na verdade sabiam o que fazer, mas não tinham motivação de 

fazê-lo por conta própria. Esse fato o levou a crer que muitos jovens apenas consomem os 

conteúdos da Internet. Outra pesquisa mencionada por Bennet et al (2008, p. 778) nos Estados 

Unidos demonstra que a maioria dos jovens possuía muitos artefatos tecnológicos e os 

usavam para atividades acadêmicas e de entretenimento, mas apenas uma minoria criava seu 

próprio conteúdo para a rede.  Algumas destas pesquisas (Kennedy et al, 2006) identificaram 

diferenças no uso relacionadas ao gênero, status socioeconômico, cultural e étnico, 
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demonstrando um quadro bem mais plural do que inicialmente pensado ao se rotular os jovens 

como “nativos digitais” ou “prosumers.” 

 Não podemos esquecer que as possibilidades que as tecnologias digitais oferecem são 

mediadas pelas indústrias culturais, e o que se produz pelos indivíduos está,  normalmente, 

pelo menos em parte, dominado por gêneros, materiais e procedimentos já estabelecidos. Ou 

seja, mesmo não tendo o poder direto da divulgação de material pelas mídias de massa, as 

grandes corporações ainda estão por trás da dinâmica comunicacional oferecida aos cidadãos 

da sociedade ocidental (DUSSEL, 2009).  

 A discussão acima sugere que o debate acerca das tecnologias na sociedade gera 

interesse e produz discursos apaixonados. A cada nova tecnologia ou possibilidade que a 

internet traz, novos fenômenos nascem e se tornam objeto de reflexão. Não podemos perder 

de vista, contudo, a concepção mais ampla da tecnologia. As mudanças culturais ocasionadas 

por ela acompanham as transformações econômicas que vem acontecendo no mundo. Selwyn 

(2008, p. 2) afirma que “essa reformulação das relações sociais nasceu não apenas das 

mudanças econômicas, culturais e políticas, como também do mundo em mudança 

tecnológica no qual estamos vivendo”. Há algum tempo que nossa sociedade tem sido 

marcada pelas leis do livre mercado como estrutura reguladora dos intercâmbios na produção, 

na distribuição e no consumo.  

 As leituras feitas para essa investigação sugerem que há basicamente duas correntes de 

pensamento que prevalecem nas discussões acerca da tecnologia (RÜDIGER, 2011): a que vê 

os novos fenômenos como positivos (os tecnófilos), e a que os vê como negativos (os 

tecnófobos). Nenhuma posição, contudo, é uma resposta efetiva para as oportunidades e 

desafios que as tecnologias apresentam. Elas exageram ou menosprezam o impacto da 

tecnologia, o que conduz a posições polarizadas. Segundo Rüdiger (2011), há também uma 

terceira corrente que transcende o ponto de vista maniqueísta e tenta compreender as 

conexões entre cibercultura e poder (os cibercriticistas).  

 Essa dicotomia entre posições negativas e positivas em relação à tecnologia acaba por 

se refletir na tecnologia educacional (THOMAS, 2011). A este respeito, Selwyn (2013) 

propõe que se adote uma perspectiva “desconfiada” da tecnologia na educação. O autor critica 

a euforia dos estudiosos da educação em torno das tecnologias educacionais e a postura 

otimista e deslumbrada dos governos e de setores da academia, que a promovem como algo 

natural, necessário e neutro. Essa perspectiva assume que a tecnologia digital mudou o mundo 

para melhor, reconfigurando os processos sociais de modo positivo e trazendo alívio para os 

problemas contemporâneos. Porém, esse pensamento se baseia num sistema de “otimismo 
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radical” que considera a tecnologia educacional mais como uma questão de fé do que de 

verdade. Neste ponto, Selwyn vai ao encontro de Felinto (2005), quando este afirma que os 

discursos tecnófilos se assemelham aos religiosos, por apoiarem-se em diversos mitos e 

estereótipos que sugerem a superação dos limites humanas. O autor nota que os discursos 

sobre a tecnologia são recheados de metáforas, comparações e de uma visão de mundo 

gnóstica. Acrescenta que eles não são apenas textos, mas instâncias produtora de ideias, 

símbolos e mitos que contam com uma diversidade imensa de concepções.  Tal visão persiste, 

apesar da experiência imediata ou das evidências. Segundo Selwyn (2013), esse ponto de vista 

limita a validade e credibilidade do campo da tecnologia educacional como um 

empreendimento acadêmico sério.  

 Os pessimistas (ou tecnófobos) são aqueles que tendem a achar que a tecnologia 

digital é associada a vários problemas “fisiológicos, neurológicos, que atrapalham o 

aprendizado” (SELWYN, 2013, p. 21). Questionam se a tecnologia educacional ajuda às 

pessoas a aprender melhor e temem que estejam contribuindo para um desafeto e desrespeito 

dos alunos para com a escola. Segundo o autor, as críticas negativas às tecnologias digitais 

são enquadradas em termos psicologizantes e morais (causa de comportamentos viciantes, 

violentos, etc), ou seja, os efeitos negativos das tecnologias digitais, seus processos e práticas 

são vistos em termos individuais, o que esconde sua natureza social, histórica, econômica, 

política e cultural. Para Selwyn (2013), o campo da tecnologia educacional deve ser visto 

como político, quer dizer, como um lugar de conflito constante e lutas entre grupos e 

interesses diferentes. Neste sentido, o uso educacional da tecnologia digital não tem um 

significado ‘verdadeiro’ ou ‘potencial’ inerente sobre o qual alguns têm mais capacidade de 

ver do que outros. Ela deve ser vista como ideológica. Bannell (2017, p. 38) vai ao encontro 

de Selwyn quando ressalta que “produtos e serviços educacionais são um grande negócio” e 

que os argumentos para sua incorporação à educação vêm acompanhados de:  

uma ideologia de “escolas fracassadas”, “universidades falidas”, “fraco desempenho 

de professores” e a necessidade de um regime de responsabilização e produtividade 

que inclui constantes inspeções e avaliações individuais de alunos, professores, 

escolas, universidades e sistemas educacionais. (Bannell, 2017, p.40) 

 

 Outro argumento para que se desenvolva o uso das TIC na educação é a promessa da 

“democratização” da educação, principalmente em países em desenvolvimento, cujos sistemas 

educacionais são considerados pobres em qualidade e mal distribuídos. Nesse discurso, as 

TIC na educação trariam a possibilidade de “equalizar as classes”.    

 Diante de tais argumentos, Selwyn (2013) preconiza que, para conseguir assumir uma 

postura crítica no campo em discussão, deve-se adotar uma perspectiva pessimista. Segundo 
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ele, os pessimistas não negam que as tecnologias melhoraram o mundo ou que os poderes da 

ciência aumentaram. Em vez disso, eles questionam se essas melhoras têm um custo que 

passa despercebido, ou se essas mudanças realmente promovem uma mudança fundamental 

da condição humana. Em suma, o conhecimento da tecnologia educacional deveria focalizar 

como a tecnologia está sendo usada na prática, em vez de como ela deveria ou poderia ser 

usada. Visto que a tecnologia educacional é uma área que envolve muitos interesses, os 

discursos que a exaltam devem ser esmiuçados e problematizados com o intuito de se ter uma 

visão mais crítica e real sobre o campo.  

 

2.2 TIC e educação  

 

 A escola sempre esteve submetida à tensão entre as necessidades da integração social, 

do mercado de trabalho e as exigências do desenvolvimento pessoal. O sistema educacional, 

do modo como é estruturado na atualidade, teve sua origem no final do século XIX, e 

respondeu às exigências políticas do processo de construção da democracia e dos Estados 

nacionais e às exigências econômicas de construção do mercado (PÉREZ GÓMEZ, 2001).  A 

escola, até hoje, forma os sujeitos segundo os aspectos e valores que fortalecem a coesão 

social, como a aceitação da disciplina e dos códigos de conduta. Nesse processo, a criança 

passa de uma instituição de coesão, a família, para outra, a escola, na qual vigoram categorias 

de sequência e hierarquia. Para dar conta de sua função, a escola impõe modelos que 

estimulam a obediência e a memorização com ênfase na linguagem escrita. O racionalismo é 

uma das principais linhas de força da tradição educativa e, segundo Tardiff e Gaulthier (2013, 

p.426), a educação contemporânea continua tendo como objetivo principal formar pessoas 

racionais, capazes de pensar por si mesmas e cujas ideias e ações estejam sustentadas em 

conhecimentos válidos. Amaral (2015, p. 19) resume o modelo de educação tradicional da 

seguinte forma:  

 
Valoriza a aquisição de conteúdos em detrimento de outros saberes práticos e 

comportamentais; concede um espaço reduzido para discussões, reflexões e críticas 

acerca de fatos, eventos e fenômenos inerentes à sociedade contemporânea; tende a 

associar pesquisa ou investigação científica à procedimentos que não favorecem a 

construção do conhecimento e o aprendizado, e ainda, não leva em conta a 

interdisciplinaridade, com sérias implicações ao processo de criação. 

 

 Pérez Gómez (2001) afirma que esta instituição impõe lentamente certos modos de 

conduta, pensamento e relações próprios de uma instituição que se reproduz a si mesma, 

independentemente das mudanças radicais que ocorrem ao seu redor. Os docentes e 



38 
 
 

estudantes, mesmo vivendo as contradições e desajustes das práticas escolares dominantes, 

acabam reproduzindo as rotinas que geram a cultura escolar, com o objetivo de conseguir a 

aceitação institucional. Entretanto, como argumentam Tardiff e Gaulthier (2013), essa 

racionalização da educação constantemente encontra tensões e desafios, alternando entre uma 

educação mais tradicional, que pretende transmitir uma cultura “objetiva” às novas gerações, 

em oposição a outra mais informal que privilegia o lado subjetivo da criança (como a 

pedagogia nova, por exemplo) (TARDIFF e GAULTHIER, 2013).  

Há muito vem se desenhando nos meios educacionais a concepção de que o uso das 

TIC na escola serviria para colocá-la em conexão com seu tempo, já que esta instituição tende 

a se modernizar de forma mais lenta dos que outros campos da sociedade (CUBAN, 1993). Os 

argumentos de modernização a partir das tecnologias reforçam a ideia de que, na nossa 

sociedade midiatizada, defrontamo-nos com diferentes saberes e com diferentes formas de 

mediação e divulgação desses saberes. Consequentemente, os modos de apreender os 

conhecimentos acabariam por se modificar. Além disso, lembram que, na atualidade, a 

tecnologia reúne novos artefatos e introduz também outra dinâmica em que o tempo e o 

espaço são reconstituídos, produzindo novas formas de relacionamento entre as pessoas 

(PIRES, 2010).  

Muito já se falou sobre o potencial das TIC na educação e em seu papel em promover 

uma aprendizagem mais eficaz nas escolas. No entanto, após alguns anos de introdução das 

tecnologias digitais no contexto escolar britânico, por exemplo, os professores  

são céticos em relação aos benefícios educacionais da tecnologia computacional e 

que o investimento em tecnologia nem sempre resulta em formas novas e criativas 

de aprendizagem,  nem mesmo em progressos nos resultados das provas. 

(BUCKINGHAM, 2010, p.40).  

 

 Mesmo diante das transformações ocasionadas pelo advento das tecnologias digitais, 

Buckingham (2010) afirma, a partir de pesquisas como a de Larry Cuban (2001), que as 

escolas no contexto americano, do mesmo modo que no britânico,  não se deixaram persuadir 

pela retórica em torno da utopia tecnológica: 

E como Cuban demonstra, a grande maioria dos professores ignorou esses 

dispositivos em aparência revolucionários: após grandes investimentos (e nalguns 

casos), um período de fascínio inicial, os projetores e os monitores de televisão 

foram, em geral, consignados ao armário da sala de aula ou deixados só para juntar 

pó. (BUCKINGHAM, 2010, p.40) 

 

 Já desde 1993, Cuban questionava porque, com tantos discursos a favor da escola com 

as TIC, os computadores eram usados bem menos nas salas de aula do que em outras 
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organizações (bancos, empresas, indústrias, etc). Ele argumentou que a escolaridade é menos 

vulnerável às tecnologias eletrônicas que outras instituições por dois motivos:  

Primeiro, certas crenças culturais sobre o que é ensinar, como a aprendizagem 

ocorre, qual conhecimento é apropriado nas escolas e a relação professor-aluno (e 

não aluno-máquina) dominam a visão popular da escolarização adequada. Segundo, 

a escola nivelada por idade, um invento organizacional do século XIX, moldou 

profundamente o que os professores fazem e não fazem em sala de aula, incluindo a 

adaptação persistente das inovações para adequar os contornos desta configuração 

série-idade. (CUBAN, 1993, p. 1-2, tradução nossa) 

 O autor afirma que, apesar dos esforços para a introdução dos computadores nas 

escolas com o intuito de melhorar a escolarização, as atividades com o uso destas máquinas 

estão em expansão, mas mantêm-se à margem nas escolas, apresentando ainda uma variação 

grande nos usos pelos estudantes, administradores e professores. Cuban (1993) também 

argumenta que foram basicamente três as razões apresentadas para se reformar as escolas a 

partir das TIC: equiparar as escolas com o mundo do trabalho, com temor de que os alunos 

ficassem despreparados para competir e se ajustar no mercado de trabalho; seguir as noções 

neoprogressistas de educadores como Dewey, Bruner, Montessori e Vygotsky, cujos valores 

incluem a construção da aprendizagem pelo aluno; e, finalmente, tornar as escolas ditas 

“fracassadas” mais produtivas, ou seja, ensinar mais, em menos tempo, com menor custo. De 

acordo com o autor, a busca pela produtividade no processo da educação básica acontece 

desde as origens das escolas públicas no século XIX, e tem sido uma meta a alcançar desde 

então. A segunda razão apresentada por Cuban diz respeito às crenças relativas à 

aprendizagem. Os defensores da modernização escolar a partir das TIC consideram as 

máquinas como facilitadoras do desenvolvimento da autonomia dos alunos e da sua 

construção do conhecimento, propriedades estas mais consistentes com as concepções 

epistemológicas da pedagogia dita não diretiva (BECKER, 2001). Nessa concepção, o aluno é 

concebido como alguém que já traz um saber e que precisa apenas trazê-lo à consciência, 

organizá-lo. O professor é um facilitador e deve interferir o mínimo possível,  levando o aluno 

a encontrar seu próprio caminho. A concepção é definida como apriorista, pois concebe que o 

ser humano já nasce com o conhecimento da sua herança genética (BECKER, 2001) e sabe 

naturalmente o que é bom para ele. Com a introdução das TIC nas escolas, os objetivos 

passam a ser o uso da máquina para despertar a autonomia no aluno e trazer à tona o que ele 

já tem dentro de si, mas está adormecido.  

 De um lado está a escola tradicional com a abordagem diretiva. Do outro, as TIC, 

cujas práticas na escola, de acordo com os defensores de sua inserção na educação, 
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privilegiam a abordagem não diretiva. Como, então, resultaria o encontro dessas duas 

abordagens educacionais?  

 Para Buckingham (2010), a escola e a maior parte do ensino e aprendizagem que aí 

acontecem ainda estão firmes entre nós. Assim, a instituição manteve-se quase intocável e 

sólida em seus pressupostos básicos: informativa, conteudista, hierárquica, linear, apesar da 

influência da tecnologia. Para o autor, o fim da escola não é necessariamente iminente (como 

diziam os pioneiros da tecnologia na educação, como Papert), tampouco é verdadeira a ideia 

de que a tecnologia promove estilos informais de aprendizagem e é inovadora ou 

empoderadora dos jovens. O autor (2010, p. 39) argumenta que “as escolas podem 

desempenhar um papel proativo, ao apresentar tanto perspectivas críticas quanto 

oportunidades de participação em relação à nova mídia”.  

  No campo de estudos do Brasil, Guimarães (2007) demonstra que a produção 

acadêmica em torno da relação entre tecnologias e educação configura três tendências 

principais: a que aborda a Educação a Distância, a que pensa as tecnologias para diversos usos 

(por exemplo, auxiliar portadores com necessidades especiais) e a que propõe a inserção das 

tecnologias na escola, com o objetivo de modernizar as práticas escolares. 

 Nessa última tendência, a autora aponta para o fato de que é preciso reconhecer que as 

escolas, na maioria das vezes, reduziram as tecnologias, ora à sua dimensão técnica, ora à sua 

dimensão lúdica. Para ela, ao inserir as TIC na escola como recursos, de modo a tornar as 

aulas mais “lúdicas”, essas abordagens deixaram de lado as questões importantes vinculadas à 

linguagem e à leitura. Assim, as práticas pedagógicas permanecem as mesmas. Por vezes, 

agravam ainda mais os problemas enfrentados pelo sistema de ensino. A autora concebe as 

práticas da seguinte forma: 

Afinal, estas tecnologias participam dos nossos modos de ver e ler, de informar e 

ensinar, de conhecer e aprender. E as práticas escolares, além de, na maioria das 

vezes, rejeitarem esses modos, acabam ignorando o processo de produção de 

sentidos que se dão na articulação de linguagens nos textos multimidiáticos  e a 

condição polissêmica dos textos.(GUIMARÃES, 2007, p.3) 

  

 Sugere, então, que se abandonem as simplificações, como a de achar que apenas a 

presença ou uso das TICs na escola irão superar a distância entre textos e leituras na escola e 

na mídia. Reconhece que os textos a que os alunos estão expostos nas mídias e tecnologias 

digitais articulam diferentes linguagens e permitem leituras plurais e por isso, preconiza que 

as escolas devem trabalhar não apenas com a produção de sentidos dos textos 

contemporâneos, mas também ampliar o universo discursivo escolar, bem como as 

concepções de linguagem e leitura. 
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2.3 Vídeo e Significação 

 

 Em respeito ao vídeo, especificamente, os discursos e pesquisas que se referem a esta 

tecnologia na escola tendem a priorizar as atividades de recepção, isto é, as experiências com 

a exibição de filmes pelo professor. No que concerne à produção audiovisual pelos alunos, 

Moran (1995) já afirmava que, apesar de não carregar em si uma solução para os problemas 

do processo de ensino-aprendizagem, o vídeo, como linguagem, altera a forma como um 

conteúdo é visto em sala de aula, porque “parte do concreto, do visível, do imediato, do 

próximo, que toca todos os sentidos” (MORAN, 1995, p. 1). A proliferação de plataformas de 

vídeos e a disseminação da produção, do compartilhamento e do acesso a esses recursos, 

aumenta o seu potencial de uso nos processos de ensino e aprendizagem, permitindo, 

inclusive, a autoria por parte do aluno e do professor, tornando-se uma forma de expressão e 

construção de conhecimento (BERK, 2009 apud JONES; CUTHRELL, 2011). 

 Morgan (2013, p. 2) traz uma visão bastante contundente e prescritiva a favor da 

atividade de produção de vídeos. Ele afirma que há relativamente poucas pesquisas sobre os 

resultados desta atividade por jovens e que os professores são omissos se não implementarem 

este tipo de projeto, porque os jovens não apenas estão rodeados por imagens, mas são, 

também, naturalmente atraídos por assistir e produzir vídeos. Nesse ponto, o autor toca na 

questão da audiovisualização da sociedade (FERNANDES, 2010), fenômeno que gera 

reflexões importantes para o campo da educação. Martin-Barbero (2001) afirma que, no 

mundo onde as tecnologias audiovisuais fazem a mediação entre as pessoas, a forma de ver se 

encontra modificada pela técnica, introduzindo alterações no “estatuto epistemológico do 

saber”. De acordo com o autor, o que há são “hibridações entre visualidade e 

tecnicidade”(MARTIN-BARBERO, 2001, p.16), sendo que a primeira se acha dividida entre 

o universo do sublime (a arte visual) e o espetáculo ou entretenimento. Em outras palavras, a 

especificidade da sociedade da comunicação é ter o mundo como imagem. A experiência 

social apresentada pelas imagens “tecnicizadas” faz emergir mudanças na discursividade, 

assim como gera o desgaste do esvaziamento de sentido, por serem imagens submetidas à 

lógica da mercadoria. Para o autor, o discurso audiovisual da informação oculta o real e 

transforma, pela fragmentação exigida pelo espetáculo, “o desejo de saber pela mera pulsão 

de ver” (MARTIN-BARBERO, 2001, p. 17).  

 Kress e Van Leeuwen (2006), porém, não concebem as imagens como desprovidas de 

sentido, nem mesmo as que se sujeitam ao mercado. Para eles, toda imagem possui um 

significado, e não basta apenas identificá-lo, mas interpretá-lo para compreender suas 
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implicações discursivas. Em outras palavras, em oposição à mercantilização das imagens, 

Kress e Van Leeuwen (2006) defendem o desvendar de suas estruturas simbólicas.   

 Para esse empreendimento, os autores desenvolvem a teoria da Semiótica Social da 

comunicação visual, que envolve a descrição de recursos semióticos, com o objetivo de 

entender como as coisas que as pessoas dizem e fazem com as imagens podem ser 

interpretadas. Ela trabalha na análise dos significados que formam o texto no seu intento de 

comunicar.  Neste sentido, a semiótica social focaliza os processos da produção e reprodução, 

recepção e circulação dos significados, compreendendo-os como fenômenos inerentemente 

sociais em suas origens, funções, contextos e efeitos. Distancia-se da semiótica estruturalista, 

que compreende os sistemas semióticos como códigos ou conjunto de regras que conectam 

signos e significados. Nessa perspectiva, uma vez que uma ou mais pessoas dominem os 

mesmos códigos, elas são capazes de comunicar os mesmos significados e compreender umas 

as outras. De acordo com Jewitt e Ohama (2001), para a semiótica estruturalista, não é 

importante quem fez os códigos ou como eles surgiram. Algumas formas de comunicação 

visual funcionam dessa maneira, como os códigos de trânsito, por exemplo, mas como 

interpretar desenhos de crianças ou formas de arte moderna? Nesses casos, não há códigos 

compartilhados. As imagens são criadas a partir de recursos semióticos que a cultura ocidental 

desenvolveu através dos séculos, mas a forma como a criança ou o artista as usam não se 

sujeita ao mesmo conjunto de regras que o código de trânsito. Esses desenhos (ou pinturas, 

vídeos, etc) são criados a partir do interesse do criador, com o objetivo de comunicar alguma 

coisa. Por isso, a sua criação deve ser vista associada a interesses de pessoas com sua história 

cultura, social e psicológica. É dessa maneira que a semiótica social entende os sistemas 

semióticos: como conjuntos de recursos disponibilizados pela cultura e que são apropriados 

por pessoas com uma motivação para criá-los.  

 Outro aspecto examinado pelo autor (KRESS, 2010) é que todas as tecnologias e 

meios que usamos para representar e comunicar (divulgar significados) têm affordances, ou 

seja, características que oferecem tanto possibilidades quanto limites sociais. O autor sugere 

que compreender estas affordances esclarece os processos e habilidades que elas promovem 

assim como os que não promovem.  Kress (2010, p. 186) dá como exemplo as affordances do 

smartphone: o design do aparelho, pequeno para garantir a portabilidade, mas com a tela 

maior do que a de seu “antecessor” (o celular) que favorece a modalidade visual e a 

usabilidade das diferentes funcionalidades da mídia. O design também enfatiza as 

características da convergência, ele funde câmera, vídeo, laptop, GPS, jogos e reprodutor de 

música. Quanto às affordances representacionais, o smartphone facilita o acesso a certas 
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modalidades em detrimento de outras: a produção escrita tem menos prioridade do que o 

acesso à imagem e à captura de imagens (o teclado só surge a partir de um toque). Como 

resultado, a geração de textos e de conteúdo será provavelmente feita por meio de 

“representation-as-selection”, ou seja, selecionando e copiando material semiótico disponível 

na internet, por exemplo. De acordo com ele, as opções da face visual são organizadas em 

forma de carta de seleção, o que favorece mais a navegação e seleção dentre modelos 

predeterminados do que a atividade de produção semiótica. O autor afirma que “a ação 

semiótica – quer seja representação, produção ou comunicação – é cada vez mais orientada 

para a seleção” (KRESS, 2010, p. 188).     

 Nesta pesquisa, os vídeos feitos pelos alunos têm, a princípio, uma motivação externa, 

que lhes é dada pelo professor. No entanto, na hora de confeccionar o vídeo, os alunos podem 

empregar diversos recursos semióticos relativos a seus próprios interesses para comunicar 

suas ideias da forma mais compreensível possível. Para analisar o material coletado, os 

submetemos a um exame utilizando o ferramental da Semiótica Social Visual. A análise das 

imagens feita a partir desta abordagem envolve a descrição de recursos semióticos e verifica o 

que pode ser feito e dito com imagens (e outros meios visuais de comunicação, como o 

vídeo). Em outras palavras, interpreta o que as pessoas “dizem” e fazem com imagens.  

 Os recursos semióticos, tanto os verbais quanto os não verbais, são as diversas formas 

de representação utilizadas para tecer um texto multimodal. Exemplos de recursos são as 

cores, os gestos, movimentos, a música, o olhar e o ponto de vista. A forma como o produtor 

da mensagem irá usá-los para representar suas ideias, irá criar um significado potencial.  O 

papel do analista é fazer tentativas de descrever um campo de possíveis significados que 

precisam ser ativados pelos produtores e visualizadores de imagens. Para fazer uso da 

semiótica social da comunicação visual como quadro conceitual, precisamos entender que ela 

não é um fim em si mesma, mas é entendida como uma ferramenta descritiva para uso em 

uma pesquisa crítica. Ela se torna significativa uma vez que usamos os recursos para fazer 

perguntas e tentar trazer à tona significados não explícitos. De acordo com Iedema (2004, p. 

198), a análise semiótica é um exercício interpretativo e não uma busca por provas científicas. 

Em consonância com Iedema, Fischer (2002, p. 84) já questionava como estudar as imagens, 

textos e sons da mídia, tendo como pressuposto que, das imagens, não se extraem 

representações acabadas, mas possibilidades de significação, datadas e bem localizadas, seja 

do ponto de vista daqueles que as produziram e colocaram em circulação, seja do ponto de 

vista daqueles que a receberam e, com ela, de alguma forma, interagiram.  



44 
 
 

 Nos vídeos produzidos pelos alunos, há casos em que os alunos partem de um texto 

escrito para transformá-lo em vídeo, ou seja, num suporte comunicativo que utiliza a 

linguagem visual, gestual e musical. Este deslocamento de uma linguagem (ou modalidade) 

para outra aciona um processo incessante de “tradução” entre uma variedade de modos 

semióticos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006).  

 A este respeito, Mills (2011) utiliza o termo transmediação (Kress e Van Leeuwen 

denominam “transdução”) para designar o processo de “tradução” de conteúdo de um sistema 

semiótico para outro. O termo foi cunhado por Suhor (1984 apud MILLS, 2011) para 

descrever a estrutura de sistema de signos e suas convenções – palavra escrita, desenho, 

dança, música, web design, produção de vídeo – e as conexões entre eles para criar sentido na 

experiência humana. É um processo no qual alguma coisa que é configurada em uma ou mais 

modalidades é reconfigurada de acordo com as possibilidades de uma modalidade diferente. 

Lima (2007) afirma que “os diversos modos de linguagem não traduzem o mesmo significado 

de uma mesma maneira (ou nem mesmo transmitem o “mesmo” significado)” e que não há 

apenas uma “tradução de um modo de linguagem para outro, mas uma “transdução”, em que o 

cérebro decodifica simultaneamente a linearidade da palavra e a espacialidade da imagem.” 

(LIMA, 2007, p.2). Ou seja, “transdução” ou “transmediação” são termos equivalentes para 

denominar o processo de  mudança de um modo semiótico para outro (por exemplo, do verbal 

para a imagem). De acordo com Mills (2011), cada sistema de signos tem seus princípios 

organizacionais únicos, envolvendo elementos em convenções que não tem significados 

equivalentes. A falta de equivalência semiótica entre as modalidades é que incentiva a 

transmediação. A interatividade entre a palavra e a imagem (seja parada ou em movimento) 

deve garantir a funcionalidade comunicativa no momento da construção de sentidos.  Então, 

pressupomos que, quando os alunos partem de um texto escrito para compor um vídeo, devem 

fazer diversas modificações para que os dois textos tenham significado equivalente e 

garantam uma efetividade comunicativa. Desta maneira, se envolvem num processo de 

transmediação ou transdução, promovendo o letramento multimodal (LIMA, 2007). 

                               

2.4 O audiovisual na escola 

 

 Esta seção discute achados da literatura acadêmica sobre o vídeo na escola. A partir de 

um levantamento realizado nos bancos de dados da CAPES, Google Acadêmico e da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) utilizando as expressões 

“produção audiovisual na escola” e “cinema na escola” foram selecionados 30 trabalhos 
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dentre mais de 300, que abordam as questões deste estudo e apresentam temas associados a 

ele. Selecionamos também mais 5 artigos (4 do contexto internacional) que descrevem 

experiências de produção de vídeos na escola e decidimos incorporá-los na nossa revisão de 

literatura. O objetivo inicial era identificar o modus operandi dos usos do vídeo na escola e 

esclarecer os espaços-tempo onde são conduzidas as atividades. Nesse sentido, os resultados 

indicam que 45 trabalhos a partir da expressão “cinema na escola” referem-se à atividade de 

visualização de filmes comerciais na escola, em atividades nas quais os docentes os utilizam 

para auxiliá-los na motivação, na ilustração do conteúdo escolar ou para uma reflexão crítica 

sobre o assunto mostrado. Encontramos também estudos sobre cursos de cinema criados 

dentro de escolas para alunos interessados em conhecer a sétima arte.  

 A atividade de exibição de filmes comerciais é relativamente usual nos ambientes de 

educação formal desde a época do vídeo analógico, e foi incrementada com a chegada do 

vídeo digital. Essa tecnologia facilitou a logística para a exibição (e posteriormente, a criação 

audiovisual pelos alunos), mas antes disso, alguns professores já o utilizavam em sala de aula. 

Suas práticas de exibição inspiraram alguns estudos sobre a utilização do vídeo na escola, 

geralmente de caráter mais prescritivo. Ferrés (1998), por exemplo, esclarece alguns termos 

que, segundo ele, são equivocados e reducionistas na área do uso das tecnologias na escola 

(termos como “audiovisual”, uso didático do audiovisual, etc), além de oferecer sugestões e 

reflexões para o trabalho com os meios audiovisuais na educação formal.    

 Moran (1995, p. 4) também propõe maneiras nas quais o professor deve usar o vídeo 

em sala de aula, mostrando os usos adequados e inadequados dos vídeos como objeto de 

estudo. Suas propostas são de utilização do vídeo como: a) sensibilização, b) ilustração, c) 

simulação, d) conteúdo de ensino. Ele ainda sugere que se deve  

Começar por vídeos mais simples, mais fáceis e exibir depois vídeos mais 

complexos e difíceis, tanto do ponto de vista temático quanto técnico. Pode-

se partir de vídeos ligados à televisão, vídeos próximos à sensibilidade dos 

alunos, vídeos mais atraentes, e deixar para depois a exibição de vídeos mais 

artísticos, mais elaborados (MORAN, 1995, p. 4).  

 

 Além disso, acrescenta que o vídeo na escola deve ser usado como um instrumento de 

leitura crítica da mídia. Neste caso, vai ao encontro dos estudos da mídia-educação, que, de 

acordo com Fernandez (2010), se propõem a formar leitores críticos dos meios, capazes de 

elucidar o que é falso, parcial, o que é omitido ou ressaltado. A autora defende que é 

importante reconhecer quem controla a emissão e circulação das mensagens e como 

determinadas representações da realidade são construídas.   
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 Duarte (2004) adota uma perspectiva analítica mais voltada especificamente à questão 

do cinema na educação. Argumenta que,  em sociedades audiovisuais como a nossa, a questão 

da linguagem audiovisual tem especial importância para nós, professores e professoras, se 

pensarmos a educação como um processo de socialização. Ela afirma que:  

Torna-se cada vez mais difícil compreender a dinâmica de funcionamento das 

sociedades audiovisuais sem analisar o papel desempenhado pela relação que os 

diferentes grupos e atores sociais estabelecem com a atmosfera cultural em que estão 

imersos, sobretudo com a produção veiculada em imagem-som.(DUARTE, 2004, 

p.38) 

 

Observa que o cinema e a escola, “não se reconhecem como parceiros na formação geral 

das pessoas” (DUARTE, 2002, p.85), e que as instituições de educação formal ignoram o 

valor e a importância do cinema para o patrimônio artístico e cultural da humanidade. “A 

maioria de nós, professores, faz uso dos filmes apenas como recurso didático de segunda 

ordem, ou seja, para ‘ilustrar’ de forma lúdica e atraente, o saber que acreditamos estar 

contido em fontes mais confiáveis” (DUARTE, 2002, p. 87). A autora defende que 

precisamos encontrar maneiras adequadas de estimular o gosto pelo cinema, ou seja, “dispor 

de instrumentos para avaliar, criticar e identificar aquilo que  pode ser tomado como elemento 

de reflexão sobre o cinema, a vida e a sociedade”.  

 Setton (2004) acredita que aproximar-se das questões que envolvem o jovem hoje é 

uma maneira de tornar as relações entre educandos e educadores mais fácil, “ou seja, uma 

aproximação com a linguagem do cotidiano de uma geração que precocemente socializou-se 

com a cultura midiática”(SETTON, 2004, p. 67). Segundo a autora, devemos desenvolver um 

espaço de sociabilidade pedagógica via meios de comunicação de massa, trazendo a mídia 

para dentro de sala de aula:  

(...) como material didático, como fonte de informação, como registro de uma época 

e história, bem como servindo como instrumento ideológico que ajuda na construção 

das identidades individuais e coletivas. 

 

 Desse modo, estaria se desenvolvendo uma pedagogia crítica, oferecendo um espaço 

novo de reflexão crítica sobre elementos da cultura contemporânea. Apesar de mostrarem uma 

diferença no entendimento de como se deve trabalhar o filme na escola, as autoras concordam 

com a importância de proporcionar, aos estudantes, a experiência de visualização de filmes na 

escola como umas das formas do fazer pedagógico. Essa ideia, tão predominante nas 

pesquisas sobre as TIC na educação, é a base de vários trabalhos encontrados.  

 No que diz respeito às 35 pesquisas sobre a prática de produção audiovisual na escola,   

alguns critérios foram determinados para classificar os trabalhos encontrados.  Temos 

ciência  de que classificar é reduzir  e simplificar, mas, nesse caso, a categorização proposta 
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auxiliou a compreender e a apresentar, sinteticamente os estudos encontrados. Nesse sentido, 

a imagem de Bogdan e Biklen (1994 apud CASTRO, 2011, p. 80) foi bastante útil para se 

visualizar metaforicamente este empreendimento: 

Imagine-se num grande ginásio com milhares de brinquedos espalhados pelo chão. 

Foi incumbido de arrumá-los em pilhas de acordo com um esquema que terá que 

desenvolver. Passeia-se pelo ginásio, olhando para os brinquedos, pegando neles e 

examinando-os. Há várias maneiras de os arrumar em montes. Pode organizá-los por 

tamanhos, cores, país de origem, data de fabricação, fabricante, material de que são 

feitos, tipo de brincadeira que sugerem,   o grupo etário a que se destinam ou, ainda, 

pelo fato de representarem seres vivos ou objetos inanimados.  

 

 Fizemos, a princípio, uma classificação de acordo com os contextos de pesquisas, ou 

seja, questionamos se elas se referiam a: 1) atividades que fazem parte do programa de uma 

disciplina específica (podendo ser conduzida durante as aulas ou como dever de casa), ou 2) 

como oficinas extracurriculares (que normalmente reúnem grupos heterogêneos no que diz 

respeito a idades e séries), acontecendo fora da sala de aula. No primeiro caso, encontramos 

13 trabalhos que são mostrados na Figura 1. 

 No segundo caso, encontramos 14 pesquisas que podem ser vistas na Figura 2. O 

motivo para tal escolha de critério deu-se por prever que haveria algum diferencial entre os 

trabalhos realizados nestes contextos. Para isto, buscando aprofundar sua compreensão, 

subdividimos as pesquisas naquelas que averiguaram: 1) atividades onde o professor pediu 

que os alunos usassem o conteúdo programático de sua disciplina para a construção do vídeo 

e 2) atividades em que a produção audiovisual referiu-se à assuntos e temas diversos, 

inclusive transversais. Constatamos que o uso dos conteúdos programáticos na produção de 

vídeos ocorre com maior frequência nas atividades realizadas como parte das aulas regulares 

do que nas oficinas extracurriculares. Surpreendentemente, dois trabalhos que tratam de 

oficinas extracurriculares (OLIVEIRA, 2011 e GODOY, 2013) referem-se a atividades nas 

quais os docentes usam os conteúdos curriculares como ponto de partida para o uso do 

audiovisual pelos alunos. 

  Ainda dentro dessa classificação, buscamos verificar os objetos de estudo das 

pesquisas e notamos haver ênfase em diferentes elementos relativos à prática de produção 

audiovisual na escola: a) ênfase na análise do vídeo, b) ênfase na análise do processo de 

construção do vídeo dentro da sala de aula, c) ênfase no ponto de vista do docente e d) ênfase 

no ponto de vista do aluno. A classificação adotada é mostrada esquematicamente nas figuras 

1 e 2.  
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Figura 1 

 

Pesquisas sobre a produção 
de vídeo em disciplinas 
específicas (conduzidas 

dentro de sala de aula ou 
como dever de casa) 

USANDO CONTEÚDOS 
CURRICULARES 

Ênfase na 
análise do 

vídeo 

1. FARIA, N. V. F - 
Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho – Faculdade 
de Ciências e 
Tecnologia, 2011 

2.MIRANDA,  F. 
M. W – Unicamp 
–Instituto de 
Artes 2008 

3. LUNA, C. J. C. 
UFPEL - 2014 

Análise do 
Processo 

1. SOUZA, D.D.D- USP, 
2013 

2. OLIVEIRA, E. – UFPA, 
2011 

3.MOSTÉFAOUI, S.K et al 
– The Open University, 
2012 

4. COSTA, S. R. P. - 
UNIRIO, 2014 

5. LIMA, E.K.V - UFSM- 
2015 

Ponto de 
vista do 
docente 

Ponto de 
vista do 
aluno 

1.MILLS, K. A –
Queensland 
University of 
Technology, 
2011- . 
Australasian 
Journal of Early 
Childhood, 36(3 

2.DOMINGUES, N. 
S. UNESP, 2014 

 

USANDO TEMAS 
DIFERENTES  DO 

CONTEÚDO CURRICULAR 
(TRANSVERSAIS, POR 

EXEMPLO)  

Ênfase na 
análise do 

vídeo 

1. ERSTAD, O; 
GILJE Ø; LANGE, T 
– University of 
Oslo, 2007  

Análise do 
Processo 

1.RUBERTI, I – 
UNICAMP, 2004 

2. GARBIN, M. C- 
UNICAMP, 2011 

  

Ponto de vista do 
docente 

Ponto de vista do 
aluno 
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Re‐mixing multimodal resources: 

Figura 2

Pesquisas sobre atividades de 
vídeo em oficinas fora de sala 

de aula (contraturno, com 
grupos específicos, idades 

diferentes) 

USANDO CONTEÚDOS 
CURRICULARES 

Ênfase na 
análise do 

vídeo 

1. PEDROSA, L. L. 
Universidade de 
Brasília, Brasília, 
2012. 

2. SILVA, T. F. USP 
- 2016 

 

Análise do 
Processo 

1. GODOY, A. C. – 
USP- 2013 

2. PIMENTEL, E. C. 
B. - UNB - 2013 

Ponto de 
vista do 
docente 

Ponto de 
vista do 
aluno 

USANDO TEMAS DIFERENTES  
DO CONTEÚDO CURRICULAR 

(TRANSVERSAIS, POR 
EXEMPLO)  

Ênfase na 
análise do 

vídeo 

1. 
HALVERSON, 
E.R Columbia 
University – 
2010 

2. FERRARI & 
PEIXE, R. Est. 
Pesq. Educ. 
Juiz de Fora, 
2012 

Análise do 
Processo 

1.MARCONATTO, 
S. C. - Unicamp 
2008 

2.PRANDINI, P. D. 
USP, 2013 

3. SILVA, D. G. 
UFRJ, 2017 

4.PAZ, K. R. A.– 
UERJ, 2012 

5. LANZA, R. 
UNICAMP, 2015 

Ponto de vista 
do docente 

1. MILLIET, J.S  
- UNIRIO - 

2014 

Ponto de vista 
do aluno 

1. GAZÉ, R. – 
UNIRIO,2013 

2. ARAÚJO, 
S.M- PUC –
Rio,  2008 
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 Constatamos que, independente das atividades pesquisadas terem sido feitas como 

atividade curricular ou extracurricular, quatro trabalhos tiveram como eixo o ponto de vista 

dos alunos. Nestes casos, os pesquisadores buscam compreender como os alunos se apropriam 

da experiência de construção de vídeo na escola e de que forma avaliam suas próprias 

criações. No caso de Araújo (2008) e de Gazé (2015), que buscaram sua fundamentação 

teórica nas áreas da mídia-educação e nos Estudos Culturais Latino-americanos, os jovens e 

crianças são tomados como “sujeitos ativos na produção de significados” (ARAÚJO, 2008, 

p.7) e reconhecidos como “autores e produtores das suas histórias” (GAZÉ, 2015, p.2). 

Nessas pesquisas, as autoras investigam como as crianças se relacionam com o universo 

envolvendo sons e imagens, como adquirem conhecimentos específicos para lidar com essas 

narrativas e para construir as suas próprias a partir do que vêem nas telas, que experiências 

trazem a partir do que vivenciam como receptoras e produtoras de cultura e como isso aparece 

ou se relaciona com as suas produções (GAZÉ, 2015).  

 Como considerações finais, Araújo (2008), por exemplo, conclui que a produção 

audiovisual “tem se mostrado um caminho interessante no contexto das práticas mídia-

educativas, possibilitando aos alunos a exploração da linguagem midiática como forma de 

expressar suas ideias, pensamentos e saberes.” (ARAÚJO, 2008, p.111). Afirma que este 

caminho vai além de meros exercícios descontextualizados com a câmera, mas que existe uma 

dimensão criadora no diálogo com o outro. Destaca também “a necessidade de ouvir o que os 

alunos têm a dizer e encorajando sua participação na perspectiva do protagonismo” 

(ARAÚJO, 2008, p. 111). Mills (2011) e Domingues (2014), que têm como suporte o 

conceito de multimodalidade, trazem abordagens diferenciadas na aplicabilidade do conceito. 

Enquanto Domingues toma a multimodalidade como uma das bases de seu trabalho, em 

conjunto com o constructo teórico “Seres-Humanos-com-mídias” (BORBA e VILLAREAL, 

2005 apud  DOMINGUES, 2014), Mills, fundamenta seu estudo na ideia de transmediação. O 

primeiro autor conceitua a multimodalidade como a comunicação de significados através de 

diferentes recursos semióticos. E complementa:  

Em sala de aula, aprendemos por meio da leitura, da fala do professor, da escrita, da 

visão dos elementos explicados pelo professor, da expressão corporal, de diferentes 

mídias, por meio de linguagens computacionais para realizar determinada tarefa em 

um software, dentre vários outros “elementos” associados a uma aula. Essas 

múltiplas formas presentes no ensino consistem em uma comunicação multimodal. 

Essa comunicação pode ocorrer por meio de textos multimodais que seriam 

atividades relacionadas às dinâmicas como apresentação de seminários, investigação 

e/ou criação de um vídeo ou arte como uma performance matemática, interação com 

um texto digital que contenha elementos como links, vídeos, texto escrito, música, 

interação síncrona, dentre outras características que estão associadas a textos 

multimodais.(DOMINGUES, 2014, p.20-21) 
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 Em outras palavras, Domingues (2014) parte da constatação de que há múltiplos 

sistemas semióticos no processo de comunicação educativo e que as dinâmicas e tecnologias 

das aulas de Matemática Aplicada, junto à proposta de vídeos na sala de aula e nos trabalhos 

de modelagem, tornam essas aulas “multimodais”. Desse modo, ele busca entender os 

possíveis papéis do vídeo a partir do ponto de vista dos alunos.  

 Mills (2011), por outro lado, faz uma análise de como os alunos “traduzem” o 

conteúdo de um sistema de signos para outro. Sugere que cada sistema de signos tem seus 

princípios organizacionais únicos, envolvendo elementos em convenções que não têm 

significados equivalentes, e que a falta de equivalência entre as modalidades é que incentiva a 

transmediação, que é um processo contínuo de transformação de significado. Acrescenta que, 

como as modalidades ou sistema de signos têm diferentes materialidades, nunca pode haver 

uma tradução perfeita de um modo para o outro. Além disso, analisa as adaptações feitas 

pelos alunos quando mudam de um texto escrito para um visual, de um visual para um 

espacial (desenho para filme), para se atribuir significado equivalente aos dois textos. Com 

este propósito, a autora conversa com as crianças para entender como elas fazem esta 

transmediação. 

 O trabalho de Pedrosa (2012) analisa como a experiência de produção de vídeos com 

celular por estudantes de uma escola pública no Distrito Federal se manifesta nas relações 

diretas entre eles e a tecnologia e entre eles e a escola. O autor adota uma metodologia de 

pesquisa participante no contexto de um projeto interdisciplinar extracurricular sob a 

coordenação do professor de Sociologia. Os vídeos que se apresentam como resultado da 

experiência são categorizados em quatro modalidades: recreativo, criativo-expressivo, 

referencial e comunicacional-educacional. A pesquisa tem ênfase na análise dos vídeos, com a 

preocupação de entender como os alunos se apropriaram dos diferentes códigos 

(enquadramento, movimento de câmera, etc)  e formatos (vídeo-arte, ficção, videoclipe, 

reportagem, documentário, entre outros).  

 No estudo de Faria (2011), o objetivo é rediscutir a possibilidade de utilizar o vídeo 

em sala de aula na perspectiva da reflexão e da elaboração do conhecimento a partir do 

emprego da linguagem cinematográfica nas várias fases da produção de filmes em curta 

metragem, desde a sua concepção até a exibição do produto final. Essa pesquisa abordou o 

processo de construção dos vídeos e também  destacou os elementos da linguagem do cinema 

na composição dos vídeos. O autor analisou elementos como temática, enquadramento, luz, 

áudio, edição. Do mesmo modo, os trabalhos de Silva (2016) e Luna (2014) focalizam a 
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construção da linguagem cinematográfica e as narrativas midiáticas além de suas apropriações 

pela cultura escolar.  

 A pesquisa de Miranda (2008) acompanhou a produção de cinco vídeos ao longo de 

alguns anos e analisou a “proficiência” dos alunos na produção técnica e estética. Nesse 

estudo, o objetivo foi discutir a questão da imagem na educação como uma questão 

metodológica, e, também, epistemológica e cultural, tentando articular relações entre imagem 

e conhecimento. Procurou mostrar que sua presença na escola é, sim, viável e, por possuir 

contornos próprios, é necessário empreender um processo de investigação que extraia do 

relato e da análise objetiva dos vídeos, habilidades, métodos e estratégias a respeito da relação 

entre imagens e sons e a educação.  

 A pesquisa de Ferrari e Peixe (2012) está interessada na relação entre a Cultura Visual 

e a Educação.  Parte de uma produção realizada a partir da proposta da disciplina de Artes, em 

uma escola pública federal, e faz reflexões sobre um vídeo produzido por um grupo de 

adolescentes para participar de uma mostra de cinema idealizada pelos professores de Artes 

desta escola. O estudo parte de questões que tentam compreender a maneira que as imagens 

nos educam; como as imagens refletem e produzem discursos e sujeitos e como as imagens 

servem à educação. Os pesquisadores afirmam que é possível perceber que os alunos 

incorporam a organização de estilos de filmes, sabendo utilizar a música, os cortes, os 

diálogos e silêncios, a movimentação da câmera, resultando num desenvolvimento organizado 

da narrativa visual.  Percebe também que “há um diálogo entre aquilo que os alunos leram e o 

que produziram atravessado por todas as vicissitudes próprias da idade em que se encontram e 

cuja necessidade de ‘mostrar’, fazer ver, torna-se importante” (p. 5). Ao responder a pergunta 

“Como as imagens servem à educação”, Ferrari e Peixe (2012) dizem que as práticas 

educativas que utilizam propostas de visualidade oferecem inúmeras oportunidades de 

discussão e análise, tanto no que se refere aos processos produtivos dos alunos, como nas 

possíveis inferências dos educadores, a partir dos aspectos apresentados nas temáticas trazidas 

pelos alunos. Além disso, abrem possibilidades para novas formas de diálogo e compreensão 

dos conteúdos disciplinares e comportamentais.  

 As outras duas pesquisas relacionadas à análise do vídeo são dos contextos norueguês 

(ERSTAD, 2007) e americano (HALVERSON, 2010), e referem-se às dinâmicas de como se 

conduziram as confecções dos vídeos pelos alunos. Erstad (2007) busca compreender o 

potencial da “remixagem”, técnica muito usada nas escolas quando os alunos tomam imagens 

e/ou textos da internet e os ressignificam em novos produtos midiáticos, agregando a eles o 
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conteúdo curricular ou os temas abordados na escola. De acordo com o autor, a remixagem é 

considerada como a “cultura da apropriação”, isto é, os alunos se engajam em atividades que 

são ligadas à cultura da mídia que existe fora do âmbito escolar e isto os estimula a usar sua 

experiência em um contexto onde estas produções são formalmente avaliadas (a escola). 

Deste modo, a produção em mídia pode desempenhar um papel importante em fornecer meios 

para os estudantes explorarem sua própria cultura midiática.   

 Halverson (2010) entende o filme como uma narrativa multimodal, e afirma que 

faltam mecanismos para analisar os produtos, principalmente para analisar a relação entre a 

narrativa e a identidade. Menciona a “lacuna de participação” quando diz que as 

oportunidades, conhecimentos e habilidades para uma participação plena no mundo do futuro 

são desiguais entre os jovens. Acrescenta que “compreender como a construção de 

representações multimodais apoia processos de desenvolvimento da identidade pode nos 

ajudar a trazer estas práticas de letramento midiático para estes jovens que mais precisam de 

mecanismos alternativos para engajar num trabalho de identidade positivo”. (p. 3) 

 A autora propõe um novo método para analisar filmes produzidos por jovens como 

forma de entender como eles usam a composição multimodal para explorar e representar 

questões complexas de identidade. Esse método compreende o referencial teórico da 

Semiótica Social (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006), a análise de produtos multimodais no 

contexto da intervenção artística juvenil (BURN & PARKER, HULL & NELSON apud 

HALVERSON, 2010) e a análise formal de filme (BORDWELL & THOMPSON apud 

HALVERSON, 2010). 

 Dos três trabalhos que dão destaque ao ponto de vista do professor, dois (SILVA, 2007 

e SANTOS, R., 2010) não se enquadram no critério estabelecido acima, pois não analisam 

como o vídeo foi produzido com alunos em sala de aula ou em oficinas. Tais pesquisas 

buscam traçar o perfil dos professores que trabalham com esta tecnologia como recurso 

pedagógico na escola, suas crenças, pressupostos e objetivos. Apenas um destes trabalhos 

(MILLIET, 2014) investiga o modo como um grupo de professoras de uma determinada 

escola exerce a prática de produção audiovisual, e como elas desenvolvem “suas pedagogias” 

em sala de aula.     

 Silva (2007) tem como foco principal analisar os perfis de professores que produzem 

vídeo em escolas do Município do Rio de Janeiro e busca perceber se eles iniciaram seus 

trabalhos de produção em vídeo por suas trajetórias acadêmicas ou por uma iniciativa pessoal. 

Os achados sugerem que a decisão de produzir vídeos como ação pedagógica está relacionada 
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à socialização primária do professor e a seu capital cultural. Além disso, o autor nota que a 

integração da tecnologia audiovisual no espaço escolar ainda é pequena e encontra 

dificuldades, porém, ela está sendo incorporada à escola por meio dos alunos e dos 

professores entrevistados (SILVA, 2007). 

 O trabalho de Santos, R. (2010) tem como meta analisar quais os objetivos dos 

professores ao explorarem o vídeo digital em suas aulas e suas visões em relação ao seu papel 

como mediadores para uma leitura crítica das mensagens veiculadas nos filmes exibidos. 

Além disso, pretende entender como os professores desenvolvem suas práticas pedagógicas 

ao trabalharem o vídeo digital nas aulas, e em que medida estas práticas se ancoram nas 

abordagens críticas de letramento midiático existentes. Os eixos temáticos principais de seu 

trabalho empregam os eixos teórico-metodológicos da a) cibercultura, mídias audiovisuais e 

educação; b) o letramento midiático e pedagogia crítica das mídias e c) os estudos sobre 

recepção e mediações.  A autora faz um levantamento para traçar o perfil dos docentes que 

utilizam o vídeo na escola (tanto como visualização como produção), e os dados sobre as 

práticas de uso do vídeo digital pelos professores pesquisados. Seus achados dizem respeito à 

importância da inclusão de práticas de letramento midiático nas instituições de ensino, que 

atendam às demandas sociais de leitura e escrita do século XXI. Enfatiza as 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 (SANTOS, 2010). 

 Milliet (2014) reflete sobre a possível criação de pedagogias da animação por parte de 

professores que realizam filmes de animação com seus alunos na escola. O termo “pedagogia 

da animação” surge do pressuposto de que há gestos pedagógicos nos modos de fazer cinema, 

e que cada professor desenvolve uma pedagogia própria a partir das escolhas feitas durante o 

processo de criação dos filmes de animação com seus alunos. Entre os principais achados da 

pesquisa, a autora menciona o fato de que a construção da animação proporciona: novos 

espaços de narrar na contemporaneidade (sendo a narrativa um elemento constituidor da 

dimensão humana), o intercâmbio de experiências entre professores e alunos (propiciadas 

pelo fazer coletivo),  a invenção de diferentes tempos e espaços na escola – mexendo com a 

ordem estabelecida no sistema escolar. E, finalmente, a percepção de que o professor pode 

também exercer um outro papel, diferente do estabelecido na hierarquia escolar, a saber, 

alguém que acompanha os alunos nas descobertas e corre riscos com eles. 
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 A maior parte dos trabalhos encontrados (14) enfoca o processo de criação. Nesse 

caso, os pesquisadores (em geral os próprios professores trabalhando com suas turmas nesta 

atividade) acompanharam a jornada percorrida no trabalho de composição de vídeos 

discentes, do começo ao fim. Por se tratarem, em sua maioria (12), de 

pesquisadores/professores conduzindo trabalhos de pesquisa-ação, o ponto de vista do 

docente, com seus pressupostos e crenças, são revelados na própria introdução dos trabalhos.  

 Por exemplo, Godoy (2013, p.20) manifesta sua inquietação quanto ao uso de imagens 

nas suas aulas como professora de história. Esse sentimento refere-se a como melhor 

aproveitar as imagens de modo a fazer uma leitura crítica e usá-las como fonte histórica por 

parte dos alunos. Ela também acredita que a presença das imagens nas aulas desperta maior 

interesse dos alunos. Ruberti (2004, p. 1) revela sua concepção de que a educação para a 

comunicação e para a mídia é decisiva para a transformação da cultura e da escola. 

Mostéfaoui et al (2012, p. 2)  sugere que as tecnologias da Web, proveem a base para a 

atividade criativa e compartilhada e vem acontecendo numa escala sem precedentes. Oliveira 

(2011, p. 14) declara que sua escolha pelo assunto vídeo-educação se desenvolveu a partir da 

preocupação em discutir a influência da televisão na formação política e cultural da sociedade 

brasileira e como os educadores poderiam intervir para uma inserir linguagens midiáticas na 

escola. Garbin (2011) constata que as modificações que as tecnologias criaram na sociedade 

conduzem à necessidade de analisar como elas influenciam o cotidiano e o processo de 

aprendizado dos sujeitos imersos neste novo universo. Paz (2012), que trabalha com a 

produção de uma TV comunitária dentro da escola, acredita que fazer os alunos se 

envolverem de forma ativa no processo de produção de vídeo/cinema pode provocar o 

acionamento de sua potência criativa e processo de singularização dentro do espaço escolar. 

 Nota-se que há um fio em comum que conecta todas as pesquisas analisadas sobre a 

produção de vídeos na escola. Em geral, partem da constatação de que houve uma 

tecnologização digital da sociedade que reconfigurou alguns âmbitos sociais, principalmente 

na área da comunicação. Deste modo, o campo da educação pode se utilizar dos artefatos da 

informação e da comunicação para aprimorar o processo de ensino aprendizagem na escola. 

Essa ideia justifica que se faça estudos para a compreensão do potencial das tecnologias 

digitais na escola, incluindo aí, a prática de construção audiovisual pelos estudantes. A partir 

deste pressuposto, cada trabalho desenvolve a descrição da dinâmica vivenciada pelos alunos 

(ou pelos próprios docentes) na atividade.   
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 Souza (2013) e Prandini (2013), por exemplo, trabalham com concepções distintas de 

narrativa, e demonstram sua importância para que os jovens deem sentido ao que produzem. 

Souza (idem) explica a importância de uma nova abordagem no ensino de química na qual a 

narrativa deveria assumir um papel de eixo estruturador de programas curriculares. Para ele, 

isso é importante, porque a narrativa facilita a memorização e compreensão, a organização e 

apresentação de conteúdos e ainda  aumenta o interesse dos alunos pelos conteúdos da ciência 

(p.53). Para o autor, os meios tecnológicos digitais, em especial o vídeo, possibilitam que se 

criem narrativas e se trabalhem com textos híbridos ou multimodais facilitando a 

aprendizagem de química. Prandini (2013) também trabalha com a ideia de que as narrativas 

são importantes, e preconiza que os jovens negros construam histórias de vida digitalizadas (e 

multifuncionais utilizando sons, imagens, textos) para o reconhecimento de sua identidade e o 

resgate de sua autoestima, do conhecimento de sua cultura e sua história. Para a autora, é 

importante “a adoção de estudos e processos narrativos para a construção de um processo 

educomunicativo” (PRANDINI, 2013, p. 44). A autora também observa a importância das 

TIC para o empreendimento proposto (construção de histórias de vida digitalizadas), mas 

chama a atenção para o fato de que o uso destas “ferramentas” parece não ter avançado no que 

diz respeito à necessidade de se refletir criticamente sobre os meios de comunicação na vida e 

mais precisamente na escola.  

 Esta autora toca num ponto essencial e que cria uma dissociação entre os trabalhos 

analisados: enquanto alguns apresentam uma visão mais crítica dos usos das TICs na 

educação, outros veem a educação para as mídias como decisiva para que a escola se adeque 

ao mundo tecnologizado e transforme a cultura e a própria escola. Encontramos outras 

pesquisas (8) que não se enquadram nesta categorização, porque não são feitas a partir de 

observações em sala de aula (Quadro 1). Além dos estudos de Silva (2007) e Santos, R. 

(2010), já mencionados acima, há outros que tratam do uso do audiovisual na educação com 

outros olhares.  Rizzo (2011) faz uma proposta de educação audiovisual para os professores 

numa pesquisa experimental, o que a caracterizaria como sendo da área de formação de 

professores. Rezende (2014) cria uma proposta de avaliação dos vídeos a partir da 

identificação de critérios que possam ser utilizados por professores de física. Leite, (2006); 

Cordeiro (2007), Gonçalves (2013), e Vilaça (2013), relatam práticas de produção de vídeo 

com jovens fora do contexto escolar. O fato de acontecerem fora de uma instituição de 

educação formal, não modifica a dinâmica de análise das pesquisas se comparada com as 
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realizadas dentro da escola, ou seja, o enfoque destas pesquisas também se baseia em 

descrições e análises do processo da criação de vídeos por jovens.  

 

Quadro 1 

Estudos sobre produção de vídeos com pontos de vista diversos 

Formação Docente       RIZZO, S. A – USP, 2011 

 
Avaliação da Atividade de Produção de vídeo na 

escola   

 
 

REZENDE, E. V. -  Ufscar, 2014 

 
Concepções Docentes 

 

1. SILVA, J. P - UNIRIO - RIO DE JANEIRO 
2007 

2. SANTOS, R. M.C – UNESA, 2010 

 
Experiências fora da escola com jovens 

  
 

1. LEITE, C. R. – PUC-Rio, 2006 
2. CORDEIRO, S. L – USP, 2007 
3. GONÇALVES, D. R. – USP, 2013 
4. VILACA, S.H. C- UFMG, 2013 

 

 O levantamento sobre as pesquisas já produzidas que envolvem a produção de vídeos 

na escola mostrou que esta prática já vem sendo incorporada em algumas escolas. Milliet 

(2010, p. 22) diz que a partir dos anos 1990, houve um aumento gradativo de produções 

audiovisuais realizadas por alunos e professores na escola, impulsionadas por um acesso cada 

vez mais facilitado às tecnologias. E que, quando aconteceu no Rio de Janeiro a 4ª Cúpula 

Mundial de Mídias para Crianças e Adolescentes
4
, a maior parte das 80 comunicações 

apresentadas no evento referia-se a experiências de produção audiovisual “com” e “por” 

crianças e adolescentes (ALEGRIA, 2008 apud MILLIET). No entanto, em termos de 

pesquisas formais, como pudemos constatar, o quantitativo não é proporcional ao registro de 

práticas que ocorrem tanto nas escolas quanto fora delas, principalmente de teses de 

doutoramento.  

 A esquematização inicial mostrou-se limitada para abarcar a complexidade dos temas, 

referenciais teóricos e concepções dos estudos verificados, mas serviu como um impulso 

                                                           
4
 A Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes é uma iniciativa da World Summit on Media for 

Children Foundation, que, começou em 1995, em Melbourne, Austrália, e tornou-se um importante fórum 

internacional sobre a qualidade da produção de mídia para crianças e adolescentes, novas tecnologias, políticas 

públicas e acordos legais e comerciais. Em abril de 2004, a quarta edição da Cúpula foi realizada pela primeira 

vez na América Latina, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. 
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inicial para a compreensão do que já foi investigado na área. Foi verificado que as 

experiências relatadas não têm diferenças significativas se são realizadas dentro ou fora de 

sala de aula, em aulas regulares ou em oficinas extraclasse. Em relação ao assunto abordado, 

se o vídeo disser respeito ao conteúdo curricular, os estudos sugerem pouca diferença se 

comparados aos que lidam com temas diversos. O que nos chamou a atenção foram os 

resultados, avaliados como positivos, sobre os ganhos dos trabalhos com o vídeo. Na 

totalidade dos estudos, a atividade de produção de vídeos na escola é vista como propiciadora 

de um grande desenvolvimento do potencial dos jovens, tanto no que diz respeito à construção 

de representações sobre si mesmo, ao resgate da autoestima, a transformação do indivíduo, na 

percepção do “Outro” (SILVA, 2017) quanto na aprendizagem do conteúdo curricular.  

 As maiores distinções percebidas nos estudos dizem respeito às diferentes ênfases dos 

elementos relativos à atividade de produção de vídeos. Por exemplo, os que destacam os 

“pontos de vista  dos docentes” discutem diferentes construtos teóricos e temas como capital 

cultural, pedagogia da animação, o papel do professor na atividade e questionam, a partir dos 

discursos dos professores, se é possível o desenvolvimento do letramento midiático dos 

alunos. A maior parte dos trabalhos com “ênfase nos vídeos” insere análises de itens como 

enquadramento, luz, posicionamento de câmera, etc, o que não ocorre nos outros. Aqueles que 

focalizam o “processo” têm em comum a técnica de coleta de dados, a observação 

participante, além da metodologia – a maior parte sendo pesquisa-intervenção ou cartografia. 

Nesses estudos, os pesquisadores analisam como os alunos resolveram os problemas que 

surgiram ao longo da construção do vídeo,  além de narrarem as particularidades e momentos 

de interação entre eles.  Os trabalhos que ressaltam os “pontos de vista dos alunos” 

mencionam a dimensão criativa e autoral das crianças e jovens, apontando para um resultado 

positivo e rico da atividade após ouvir as vozes dos alunos.  

 Finalmente, o levantamento realizado indica que, apesar de haver diversos trabalhos 

realizados em torno do uso do vídeo na educação,  ainda há carência de estudos sobre como o 

vídeo está sendo e pode ser usado na escola. Nos trabalhos identificados nesta pesquisa, 

constatamos haver alguma pluralidade de abordagens teóricas, conceituais e metodológicas 

nos estudos relativos à produção de vídeo na escola, mas certamente há ainda muito mais a ser 

explorado. 
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 3. Mergulhando 

 

Antes de iniciarmos a discussão sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

retomamos os objetivos e as questões de pesquisa que foram a base para os métodos de coleta 

e de análise dos dados apresentados aqui.  

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as concepções e processos envolvidos na 

prática de criação de vídeos na escola.  Este objetivo geral se desdobrou nas seguintes 

questões de estudo:  

 

 Que formas tomam as propostas de produção de vídeo na escola? 

 Como os professores concebem a integração de vídeo nos processos de ensino-

aprendizagem que conduzem? 

 Como são conduzidas as atividades de produção de vídeo? 

 Como se caracterizam os produtos destas atividades nas perspectivas dos professores e 

alunos? 

 Quais os desafios e possibilidades identificados por professores e alunos? 

 

A pesquisa foi conduzida em um campus do Colégio Pedro II (CPII), uma escola 

pública federal de grande porte do Rio de Janeiro. A escola é composta de 14 campi em 

diferentes bairros da cidade, com cerca de 13.000 alunos distribuídos entre a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental de primeiro e segundo segmentos e Ensino Médio, (além de 

um segmento de ensino técnico e mais recentemente, Mestrado Profissional), frequentada por 

estudantes de diferentes faixas etárias, oriundos de diferentes classes socioeconômicas.  

 

3.1 Abordagem  

 

Reconhecendo que a educação é marcada por contradições, complexidade, interações, 

conjunções e disjunções, Cohen (2007) sugere que contextos educacionais devem ser 

estudados de forma global e não em fragmentos, para que se possa desenvolver uma 

compreensão mais próxima da realidade. Deste modo, para realizar este estudo, pareceu 

apropriado trabalhar de forma exploratória e descritiva, utilizando a abordagem qualitativa.  
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 O estudo exploratório é um estudo preliminar cujo maior objetivo é se familiarizar 

com o fenômeno a ser investigado, de modo e que permite ao investigador definir seu 

problema de pesquisa e formular suas hipóteses mais acuradamente. Ele também possibilita a 

ele escolher as técnicas mais adequadas para sua pesquisa e decidir sobre as questões que 

mais necessitam de ênfase e investigação detalhada, e pode alertá-lo de dificuldades, 

sensibilidades e áreas de resistência potenciais (THEODORSON apud PIOVESAN; 

TEMPORINI, 1995). 

Este tipo de investigação requer, como atitudes fundamentais, “a abertura, a 

flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de atores sociais 

envolvidos” (MINAYO & SANCHEZ, 1999, p.101). Nessa perspectiva, a realidade é uma 

construção social da qual o pesquisador toma parte, por isso devemos valorizar sua imersão 

no contexto, em interação com os participantes, procurando apreender o significado por eles 

atribuído aos fenômenos estudados. Existe uma preocupação maior com o aprofundamento e 

abrangência da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de 

uma política ou de uma representação.  

Dentre as várias características da pesquisa qualitativa, destacamos a possibilidade de 

compreender a realidade partindo-se do princípio de que nenhuma investigação é neutra. 

Segundo Alves-Mazzotti (1991, p.54),  

a abordagem qualitativa parte do pressuposto de que as pessoas agem em 

função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. 

 

Sendo assim, toda e qualquer pesquisa está permeada de valores. A abordagem 

qualitativa privilegia a análise dos sentidos dados pelos sujeitos pesquisados às suas ações, e 

tenta descobrir o significado e a lógica subjacente às ações sociais. Deste modo, baseia-se em 

uma análise interpretativa dos dados, uma análise que será sempre condicionada pela 

subjetividade do pesquisador e pelo contexto em que se situa. Por isso, é importante superar, 

numa pesquisa qualitativa, a crença de que este trabalho será uma cópia fiel do real, sendo, 

portanto, isento de valoração.  

Outra característica importante dessa abordagem é não ter a pretensão de esgotar o 

problema em questão. Por isso, o mais significativo é ouvir em profundidade os diversos 

atores envolvidos na investigação, bem como adotar uma atitude de estranhamento e 

relativização na observação dos fatos.  
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3.2 Coleta de dados 

 

A estratégia de investigação combinou a coleta de dados a partir de observação 

participante com o uso de um questionário diagnóstico (Apêndices A e B) e entrevistas 

semiestruturadas com os alunos e professores envolvidos nas atividades (Apêndices C e D).   

O corpo de dados incluiu, também, material disponibilizado pela instituição, bem como uma 

seleção dos vídeos produzidos por participantes na pesquisa. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética da Estácio (Anexo B), bem como pela Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio CPII (Anexo A), e todos os participantes preencheram a 

assinaram termos de consentimento (Apêndice E, F e G – termos de consentimento dos 

alunos, responsáveis e professores, respectivamente). 

 O questionário diagnóstico serviu como uma primeira aproximação formal do campo e 

dos participantes, permitindo traçar o perfil profissional dos docentes, o perfil 

socioeconômico dos alunos, bem como as experiências de ambos os grupos com as TIC.  As 

entrevistas foram feitas individualmente com onze professores de áreas do conhecimento 

distintas (linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza), bem como com 

40 alunos, dos quais 39 foram entrevistados em grupo e apenas um individualmente. O 

motivo desta particularidade foi uma decisão de uma professora, que sugeriu que 

entrevistássemos um aluno sozinho, devido a sua capacidade e competência em manejar a 

linguagem do vídeo.  

 Watts e Ebbutt (1987 apud COHEN, 2010) afirmam que a vantagem da entrevista em 

grupo reside no potencial para o desenvolvimento de discussões, gerando uma variedade de 

respostas, principalmente quando as pessoas trabalharam juntas e estão cientes do que os 

outros estão falando. Arksey and Knight (1999 apud COHEN, 2010) sugerem que ter mais de 

um entrevistado pode proporcionar mais versões de um mesmo evento e se complementarem, 

promovendo um registro mais completo e fidedigno. Também é possível detectar como os 

participantes se relacionam e apoiam,  influenciam, concordam ou discordam uns dos outros. 

A desvantagem é que um respondente pode dominar a entrevista, antagonismos podem ser 

suscitados e alguns indivíduos podem ficar reticentes na frente dos colegas. Também podem 

ocorrer respostas mais “públicas” em vez de uma resposta pessoal honesta. As entrevistas em 

grupo podem também produzir um “pensamento de grupo” desencorajando aqueles que 

pensam diferente de manifestarem-se. De qualquer modo, a logística complicada para 

entrevistar individualmente tantos alunos que haviam feito o mesmo trabalho nos fez optar 
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pelas entrevistas em grupo. Apoiamo-nos em nossa experiência como professora para 

conduzir a entrevista de modo que todos falassem, limitando as falas daqueles que 

dominavam o assunto por muito tempo. Por fim, ter os grupos discutindo, debatendo e 

lembrando ocorridos do processo da construção do vídeo tornou a experiência potencialmente 

rica para os objetivos da pesquisa. 

 Em suma, tivemos um total de 24 entrevistas, sendo que as dos alunos foram em 

grupos de número variado de componentes. Para manter o anonimato dos participantes, 

utilizamos códigos para diferenciar os alunos, pseudônimos para os professores, e os 

identificamos em relação ao vídeo incluído no corpo de dados, conforme mostrado no Quadro 

2:  

Código do(a) aluno(a) Vídeo Professor 

A1, A2, A3, A4 Receita de Bis Joana 

A5, A6 Botafogo Ana Carolina 

A7A8, A9, A10 Tales de Mileto Natasha 

A11, A12, A13, A14 La fôret es en dangereux Nina 

A15, A16 Cuisine em 15 minutes Nina 

A17, A18, A19 O Funk das organelas Vânia  

A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26 Conforto Térmico Fernando 

A27, A28, A29, A30,  A31 Tijuca Fátima 

A32, A33 Questões de gênero Maurício 

A34 Salto com vara Glória 

A35, A36, A37, A38 Marx vs Rothbard Danilo 

A39, A40 Bertram Teresa 

 

Quadro 2: Identificação dos alunos por vídeo e por professor 
 

 A grande vantagem que a entrevista oferece em relação a outras técnicas é que permite 

a captação imediata e corrente da informação desejada, com qualquer informante e sobre os 

mais variados tópicos (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Permite o aprofundamento de pontos 

importantes e o tratamento de assuntos de natureza pessoal e de natureza complexa. Além 

disso, promove a interação social na relação pesquisador-entrevistado e aciona a concepção de 

linguagem como instrumento de reflexão e de transformação. Na pesquisa de campo, por 

exemplo, notou-se que os alunos foram, aos poucos, elaborando melhor suas concepções 

sobre sua própria criação a partir da reflexão sobre as perguntas e sobre o que os próprios 

colegas falavam.  
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O trabalho de campo teve início em outubro de 2015 e durou até fevereiro de 2017. A 

ideia inicial era que terminasse no fim de 2016, mas, devido a uma greve no colégio que se 

iniciou em outubro de 2016, precisamos terminar a coleta de dados em 2017. 

 

3.3 Análise de dados 

 

A análise das entrevistas adotou a abordagem de Bardin (1977), que consiste em “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 38). A mensagem 

expressa necessariamente um significado e está articulada ao contexto de seus interlocutores. 

A técnica da análise de conteúdo utilizada para essa pesquisa foi a análise temática, que 

consiste em descobrir os “núcleos de sentido” (temas, padrões) que compõem a comunicação, 

cuja presença ou frequência de aparição podem ter algum significado para o objetivo analítico 

escolhido.  Esse método pressupõe o desmembramento destes núcleos e seu posterior 

reagrupamento em classes ou categorias para finalmente serem interpretados por meio de 

inferências.  

O método proposto por Bardin (1977) tem como ponto de partida uma organização em 

torno de 3 polos:  a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

(inferência e a interpretação).   

Na fase de pré-análise, organizamos o material para constituir o corpus, ou seja, o 

conjunto de documentos a serem submetidos aos procedimentos analíticos. Esse material 

passou por um processo de estudo inicial com a sistematização de ideias e a organização do 

esquema para o desenvolvimento, a fim de se tomar contato com as enunciações dos 

entrevistados. Nessa fase foram formuladas hipóteses e objetivos  e definidos os indicadores 

para fundamentar a interpretação final (BARDIN, 1977). A partir desse procedimento, as 

ideias iniciais foram sistematizadas de modo a se criar um quadro de referência. 

Na sequência, partimos para a exploração do material, que consiste na definição de 

categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro (unidade de 

significação a ser codificada). De acordo com Bardin (1977), a exploração do material 

consiste numa etapa importante, porque possibilita (ou não) a riqueza das interpretações e 

inferências. Nessa fase, os textos são recortados, agregados e as enunciações são enumeradas 

de modo a sintetizá-las para obter as categorias intermediárias. A terceira fase concerne o 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação, base para a condensação e o destaque 
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das informações para análise, culminando nas interpretações sob a perspectiva de inferência e 

interpretação dos achados, à luz da teoria de escolha. É o momento da intuição, da análise 

reflexiva e crítica (Bardin, 1977).  

 

Os vídeos foram analisados a partir das categorias propostas por Kress e van Leeuwen 

(2006). Esses autores desenvolveram 18 tipos de dimensões descritivas na sua abordagem 

semiótica social para a análise de imagens. Nesta investigação, no entanto, usamos as 

principais dimensões: a forma de representação, o cenário, a aparência dos atores, a 

composição estrutural dos vídeos, o relacionamento entre os atores representados e o 

espectador (ponto de vista, distância e contato). 

 Iedema (2004) faz uma proposta de como lidar com imagens em movimento 

fundamentando-se na semiótica social. Ele afirma que esta abordagem trabalha com a 

hipótese de que toda a criação de significados (seja em imagens, filmes, música, etc) sempre 

desempenha três funções simultaneamente (as metafunções): representação, orientação e 

organização.  

 A representação corresponde ao que Kress e Van Leeuwen chamam de significados 

ideacionais e diz respeito a significados sugeridos visual, verbal, sonora e musicalmente. 

Nessa dimensão, podemos perguntar qual o assunto que o vídeo retrata, o que os alunos estão 

representando e o que estão fazendo. Podemos fazer perguntas sobre a trilha sonora e a 

sonoplastia. A música sugere calma? Ou induz o espectador a uma agitação? Os sons remetem 

a que tipo de realidade? E o cenário escolhido? Representam a rotina dos alunos ou produzem 

uma percepção mais ficcional?   No caso específico dos vídeos escolares, acrescentamos uma 

dimensão a ser observada, que é a maneira como o conteúdo curricular foi abordado: Foi 

explícito? Foi contextualizado numa narrativa? 

 A orientação corresponde aos significados interpessoais de Kress e Van Leeuwen, e 

tem a ver com a forma como se posicionam os personagens e espectadores. Questões 

específicas aqui incluem o seguinte: a câmera usa um ângulo alto, oblíquo ou abaixo do 

sujeito? Vemos as pessoas em close up ou tomada longa? Ela se move com a câmera de modo 

a construir dinamismo, urgência e imediatismo, ou mantem uma distância e se mantem 

parado?  

 Também é possível questionar os significados interpessoais que a trilha sonora produz. 

Que grau de distância social é construído entre o som e o ouvinte/espectador? 
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 A terceira metafunção é a organização, que equivale à função textual para Kress e Van 

Leeuwen. Ela se refere à forma como os significados são sequenciados e integrados num texto 

dinâmico. Algumas questões que se impõem nesta metafunção seriam: qual o tempo de 

exposição de cada personagem e cena? Qual a conexão entre: atores e cenário, atores e 

espectador, texto e imagem? Qual o tempo destinado a cada trecho?  

 Incluído nessa metafunção, está o elemento rítmico do filme.  A forma como ele tece o 

discurso, o som, o movimento, a edição de imagem e a estruturação macro textual, é um 

aspecto importante da organização do texto fílmico. Além disso, as cadências rítmicas destes 

sequenciamentos têm consequências significantes na forma como nós "lemos" o texto. A 

edição dos vídeos inevitavelmente impõe uma estrutura e ritmos semióticos: começo, meio e 

fim; solução de problema, argumento em favor, argumento contra, etc.   

 O objetivo de perguntarmos todas estas questões metafuncionais é que suas respostas 

nos darão um senso de que tipos de padrões prevalecem. Eles nos dão pistas de como os 

vários padrões enriquecem uns aos outros. Além disso, a semiótica social focaliza nestas 

técnicas para enfatizar não apenas o que foi editado e como, mas também para mostrar o que 

foi deixado de lado e então construído como não importante ou natural e tomado como certo. 

Essa abordagem também se interessa pelas razões para as escolhas que os produtores de filme 

e TV fazem em relação aos campos socioculturais que eles decidem enfocar. 

 A partir de Kress e Van Leeuwen (2006), para examinar os filmes, Iedema (2004) 

propõe seis níveis de análise como categorias para segmentação e análise de imagens em 

movimento. São eles: o quadro, as tomadas, as cenas, as sequencias, o estágio genérico e o 

filme como um todo. 

 O quadro é o primeiro nível de análise. Ele é essencialmente uma imagem estática 

representativa e relevante de uma tomada. Esta, por sua vez, é composta de várias séries de 

quadros marcantes, são caracterizada por ações de câmera sem cortes. “Tomadas são como 

células ou espaços distintos cuja sucessão reconstitui um espaço homogêneo” (IEDEMA, 

2004, p. 188). Um nível acima, as cenas comportam mais de uma tomada. A característica que 

define a cena é sua continuidade no tempo e espaço. As cenas são tomadas de pessoas ou 

objetos diferentes participando em uma e na mesma interação – um jogo, um diálogo, uma 

perseguição. Para saber se tomadas diferentes pertencem à mesma cena, é preciso observar o 

grau de continuidade ou descontinuidade temporal e espacial que ligam estas tomadas. As 

sequências são “cenas contíguas unidas não na base de continuidade de espaço/tempo, mas na 

base de uma continuidade temática ou lógica” (IEDEMA, 2004, p. 189). O estágio genérico é 
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uma combinação de sequências. Os estágios, por sua vez, concretizam o gênero específico ao 

qual o filme pertence. As fronteiras do estágio marcam mudanças significativas na narrativa. 

Os estágios estruturam o filme ou gênero como um todo, possibilitando distinguir gêneros 

factuais ou expositivos e gêneros narrativos.  

 O quadro 3 é uma tentativa de sumarizar as questões feitas na análise dos vídeos. É 

importante ressaltar que as perguntas relativas às metafunções são realizáveis em cada nível 

da análise, e que nem todas as que aparecem nos vídeos são significativas para nossa 

exploração. 

 Quadros e Tomadas Cenas e sequências Estágios e texto como um 

todo 

Representação - O que os alunos estão 

representando?  

- Como se pode 

descrever: 

-o cenário?  

-a sonoplastia?   

- o figurino? 

- Como as cenas e 

sequências são 

construídas para retratar 

os atores?  

O vídeo: 

-Conta uma história? 

-É mais expositivo? 

Como o conteúdo escolar 

foi abordado?  

Orientação Como a câmera se 

posiciona diante dos 

personagens?  

Quais os planos de 

filmagem 

predominantes? 

Como a câmera se 

posiciona nas cenas? 

É dinâmica ou parada? 

Como os atores interagem 

no vídeo?  

Como a câmera se 

posiciona no vídeo em 

geral?  

 

Organização Qual o tempo de 

exposição de cada 

personagem e cena? 

Qual o tempo destinado a 

cada tomada/cena ?  

Qual a conexão entre: 

 -atores e cenário,  

-atores e espectador, 

-texto e imagem?  
 

Quadro 3 – Questões utilizadas na análise dos vídeos 

 

3.4  Exploração preliminar dos dados 

 

O CAMPO 

O colégio onde foi conduzida esta investigação é uma “instituição considerada um 

marco na educação brasileira porque sua história se origina na própria história social, política 

e cultural do país, sendo uma escola percebida como lócus de produção de elites escolares na 

perspectiva do imaginário social” (GALVÃO, 2009, p. 6). Apesar de ser uma escola 

considerada “tradicional”, mostra-se aberta a inovações e adaptações ao mundo 

contemporâneo, dentre elas, a inserção das TIC em seus campi, conforme sugerido no trecho 
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seguinte, retirado de documento de norteamento para a construção do novo projeto político-

pedagógico da instituição (em andamento em junho de 2017):  

O colégio, por sua importância no cenário educacional nacional, não pode se limitar 

a uma simples escolha entre ser tradicional e ser moderno, pois nenhuma dessas 

tipologias responde às questões didático-pedagógicas atuais, muito menos àquelas 

que nortearão o processo ensino aprendizagem em seu novo Projeto Político 

Pedagógico Institucional. (Política e estratégia da construção do Projeto político 

pedagógico institucional do colégio Pedro II)
5
  

 

Esse desejo da escola se modernizar é consistente com o que afirmam Tardif e 

Gaulthier (2014, p. 180): “a pedagogia contemporânea é um espaço de tensões entre as 

tradições e as inovações”. Resta saber como cada instituição interpreta o ato de inovar-se. No 

caso do CPII, uma das iniciativas nesse sentido foi a adoção de medidas para instalar espaços 

e equipamentos tecnológicos na escola. Tais medidas puderam ser postas em prática graças às 

políticas de incremento à informatização das escolas fomentadas pelo Projeto Educação 

Digital–Política a partir de 2012
6
 e, anteriormente, por projetos como Educom, Proninfe, 

Proinfo e outros
7
.  Esses projetos investiram na contratação de especialistas em informática 

educativa para as escolas e na equipagem dos espaços. O objetivo do governo federal para 

estes projetos foi expresso nas palavras do então Ministro da Educação Aloísio Mercadante: 

“É muito importante que a gente construa uma estratégia sólida para que a escola possa 

formar, preparar essa nova geração para o uso de tecnologias da informação”
8
. Estas medidas 

foram bem aceitas pela instituição que estimula práticas com o uso das TIC. 

O campus em questão possui, atualmente, sala de audiovisual, sala com quadro 

interativo, mediateca de línguas estrangeiras, dois laboratórios de informática (com o 

quantitativo de um computador por aluno em cada um) e câmeras digitais. Ainda como parte 

do estímulo dado pelo MEC à questão da modernização da educação, a partir de 2013, os 

professores da rede pública federal receberam um tablet cada um e, a partir de 2015, os alunos 

de 1ª série de Ensino Médio também passaram a receber este equipamento. Em 2014, o MEC 

disponibilizou um conjunto de aparelhos criados especialmente para o trabalho com as 

tecnologias em sala de aula, que são uma espécie de 3 em 1, compostos de computador, som 

                                                           
5 Informação obtida no portal do colégio disponível http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2014/ 

set/PPPI/TEXTO%20BASE%20PPPI.pdf Acesso em 19 mai 2017. 
6
 Informação obtida no portal do MEC disponível em http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/215-

568057805/17479-ministerio-distribuira-tablets-a-professores-do-ensino-medio Acesso em  5abr 2017. 
7
 Informações obtidas a partir de entrevistas com funcionária da informática educativa que participou de todo o 

processo e também no portal do MEC disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/ 

infor_aplic_educ.pdf.  Acesso em 15 abr 2017. 
8
 Informação obtida no site http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/215-568057805/17479-ministerio-

distribuira-tablets-a-professores-do-ensino-medio. Acesso em 20 out 2016. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/215-568057805/17479-ministerio-distribuira-tablets-a-professores-do-ensino-medio
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/215-568057805/17479-ministerio-distribuira-tablets-a-professores-do-ensino-medio
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(com alto-falante) e Datashow em um só artefato. O conjunto é grande, pesado e de cor 

laranja, e foi apelidado de “laranjão” pelos professores (para o MEC, trata-se de “computador 

interativo”
 9

). Este aparelho facilitou muito a vida daqueles docentes que gostam de usar 

mídias em sala de aula, pois, com ele, pode-se passar filmes, mostrar sites, blogs, etc. Às 

vezes, isso torna-se difícil, pois o sinal da rede wifi da escola é fraco; de fato, já não mais 

havia quando encerrou-se a coleta de dados para esta pesquisa. Diante disso, os docentes 

passaram a gravar os recursos que lhes interessavam em um pen drive, para que pudessem 

exibi-los em sala de aula.  

 Apesar das propostas de inovação e modernização, as práticas cotidianas de sala de 

aula neste colégio indicam ser preponderantemente fundadas no “mito da transmissão de 

conhecimento, do conhecimento enquanto forma ou estrutura” (BECKER, 2001, p. 1).  As 

práticas da escola são regidas pelos pressupostos da transmissão do conhecimento e do ensino 

centrado no professor. Esse é o detentor do saber, e sua metodologia baseia-se em aulas 

explicativas e expositivas. O saber é fragmentado nas diferentes disciplinas, com poucas 

atividades interdisciplinares.  Os materiais didáticos são basicamente os livros-texto, que são 

recebidos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do MEC, cujo principal objetivo 

é subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de 

livros didáticos aos alunos da educação básica. A cada três anos, os livros são mudados e os 

docentes do colégio, inclusive a pesquisadora, participam de colegiados para a escolha dos 

novos livros didáticos que serão utilizados nos três anos seguintes.  

Nesse contexto, o papel do aluno ainda é o de assimilar o saber trazido pelo professor, 

e ser disciplinado e obediente. O uniforme deve ser completo. Se, por três vezes, o aluno vier 

com algum item da indumentária errado, ele é proibido de entrar na escola naquele dia. O 

mesmo acontece com atrasos.  

O principal instrumento utilizado para a avaliação são as provas individuais, que 

constituem 70% da nota final e são realizadas em uma semana especial a cada trimestre. 

Nesse período, não há aulas, e tudo acontece em um sistema rigoroso de fiscalização e 

vigilância. As formas alternativas de avaliação constituem-se de trabalhos trimestrais que 

valem 30% da nota e devem ser de natureza diferente das provas, ou seja, podem ser trabalhos 

ou testes em dupla, em grupo ou testes com consulta
10

. A responsabilidade do processo de 

                                                           
9
 Informação obtida no portal do colégio disponível em http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-

not%C3%ADcias2016/5746-cpii-investe-em-novos-servi%C3%A7os-e-sistemas-tecnol%C3%B3gicos.html 

Acesso em 10 nov 2016  
10

 Informação que consta na portaria 323/2007 do colégio.  
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ensino-aprendizagem é do professor: é ele (a) o elemento que toma as decisões na sala de 

aula. 

Por se tratar de uma instituição quase bicentenária (a escola irá completar 180 anos em 

2017), a arquitetura da escola espelha as propostas das escolas tradicionais do século XIX, até 

mesmo no caso dos campi construídos mais recentemente. De acordo com Tardif e Gaulthier 

(2014), as recomendações para as escolas do século XIX indicavam que deveriam “ser um 

lugar fechado para o mundo exterior, para evitar qualquer distração que poderia causar 

desordem”. Além disso, “a escola não deve ter janelas a menos de 2 metros do solo” 

(TARDIF; GAULTHIER, 2014, p. 116) e as portas das salas de aula devem ter uma 

“janelinha” na porta para possibilitar a inspeção. Essa descrição aplica-se bem à arquitetura na 

instituição pesquisada, conforme sugerem as Figuras 3, 4 e 5.  

 

Figura 3: Corredores da escola voltados para o interior 

 

Figura 4 : Uma sala de aula típica do CPII (1) 

Fonte: A autora 

 

A organização do espaço também corresponde à representação das escolas 

tradicionais: carteiras enfileiradas, quadro negro (e branco) na frente e a mesa do professor de 

frente para as carteiras dos alunos, como sugerem as Figuras 4 e 5. 
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Figura 5: Uma sala de aula típica do CPII (2) 

Fonte: A autora 

 

Durante o período de coleta de dados para esta pesquisa, houve uma grande 

manifestação de estudantes no país (2016), e eles ocuparam as escolas contra a PEC 55 

(projeto de lei do governo Temer que congela os investimentos em por 20 anos)
11

. Neste 

campus do colégio, os alunos fizeram uma ocupação preliminar de 2 dias (antes da ocupação 

de 3 meses), e quando os professores retornaram, as salas estavam rearrumadas com as 

carteiras em meia-lua e as mesas dos professores retiradas das salas de aula e colocadas nos 

corredores. Houve protestos veementes dos docentes, alguns se recusando a dar aulas 

enquanto suas mesas estivessem do lado de fora. Houve até reuniões de emergência marcadas 

pela direção da escola (nas quais a pesquisadora estava presente) para decidir o que fazer. 

Ficou acordado que haveria reuniões periódicas entre alunos e professores para discussões 

sobre  o tema “A escola que queremos”. Os alunos, insatisfeitos com o layout das salas, que 

indica a hierarquia, a vigilância e o controle do professor, tentaram, de uma forma simbólica, 

impor uma nova ordem. O corpo docente da escola, por sua vez, deu voz aos alunos. 

As disciplinas que a escola oferece são orientadas por departamentos pedagógicos (são 

dezoito departamentos
12

), que têm a função de definir e acompanhar os conteúdos curriculares 

e as linhas gerais do trabalho a ser feito pelos professores. Tais orientações estruturam o 

trabalho, mas não impõem como se deve trabalhar em sala de aula, ou seja, os professores têm 

uma relativa liberdade para decidir o que fazer em suas aulas. Portanto, se o professor decide 

adotar a atividade de produção de vídeos em sua aula, supõe-se que seja porque percebe a sua 

                                                           
11

 O movimento de ocupações de escolas tomou conta do Brasil em outubro de 2016. Mais de mil escolas foram 

ocupadas por estudantes que não se conformavam com os rumos que a educação vinham tomando no governo 

Temer.  
12

 Alguns departamentos pedagógicos do colégio estão representados na pesquisa com professores de diferentes 

disciplinas como: física,  línguas anglo-germânicas, português e literatura de língua portuguesa, matemática, 

sociologia, geografia, biologia, francês. 
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utilidade, e não por uma pressão do departamento. Essa característica é importante para os 

fins desta pesquisa, pois pretendíamos analisar também, os pressupostos e crenças que 

moveram os professores a conduzir esse tipo de atividade.  

No campus onde foi realizada a investigação, há 135 docentes. Desses, 119 são 

efetivos, que entraram por concurso, e 16 são contratados, que passaram por um processo 

seletivo para trabalhar na escola por dois anos no máximo. O número de professores efetivos 

com doutorado é de 31, com Mestrado, 66, e com Especialização, 10. Os demais são 

portadores de diploma de graduação em sua área. Dos contratados, 2 possuem diploma de 

especialização e 2 de mestrado. Esse elevado número de pós-graduados possivelmente 

decorre do plano de carreira feito pelo governo federal, que incentiva, com ganhos salariais, 

quem tem titulação mais alta. A maioria dos professores trabalha em regime de Dedicação 

Exclusiva (DE), também, talvez, pelo estímulo financeiro dado pelo governo.  

O corpo discente do campus tomado como participantes desta pesquisa inclui  jovens 

com idades entre 10 e 18 anos, distribuídos entre as várias séries a partir do 6º ano do EF até o 

3º ano de EM. São alunos cujas rendas familiares são superiores a R$2.172, de acordo com o 

infográfico apresentado na Figura 6, o que sugere que este é um campus onde os alunos têm 

um nível socioeconômico privilegiado e possuem, em sua maioria, algumas tecnologias da 

comunicação e da informação em casa. Desse modo, apresentam condições de produzir os 

vídeos fora do ambiente escolar, usando seu próprio equipamento, seja celular, filmadora e 

computador (para a edição). 
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Figura 6 – Perfil discente do campus. 

Fonte: Siaac. Disponível em http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/2015%20cpII%20em 

%20numeros.pdf. Acesso em 16 dez 2016 
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PERFIS DOS PARTICIPANTES 

 

 Professores  

 

 Os dados dos questionários indicam que os professores participantes na pesquisa são, 

na maioria, doutores e/ou profissionais que trabalham em regime de Dedicação Exclusiva. 

Apenas uma professora está na escola por contrato temporário. O grupo envolvido na 

pesquisa é representativo da totalidade de professores do campus no que diz respeito ao 

regime de trabalho, mas em termos de formação, o grupo é composto, em sua maioria, de 

professores doutores, o que difere da totalidade dos docentes da escola.  

 O Quadro 4 reúne algumas das informações de perfil dos professores que participaram 

da pesquisa, utilizando pseudônimos para manter seu anonimato. O grupo inclui professores 

com uma gama bastante ampla de experiências docentes, a maioria é pós-graduada e 

associam-se a diversas áreas do currículo escolar. 

 

Pseudônimo Disciplina  Formação Série em que está 

lecionando, 

Tempo de 

magistério 

Nina Francês Doutora 6º ano EF, 1ª e 2ª 

séries EM 

43 anos 

Ana Carolina Inglês Mestre 6º e 7º anos EF 22 anos 

Danilo Geografia Doutor 2ª série EM 7 anos 

Fátima Geografia Mestre 1ª e 3ª séries EM 16 anos 

Fernando Física Doutor 1ª série EM, 17 anos 

Glória Física Doutora 2ª série EM 34 anos 

Joana Matemática Especialização 6º, 7º, 8º anos EF 3 anos 

Maurício Sociologia Mestre 7º, 8º anos EF, 2ª 

série EM 

18 anos 

Natasha Matemática Graduação 7 º,9º EF, 1ª e 2ª 

séries EM 

7 anos 

Tereza Português Doutora 2ª e 3ª séries EM 15 anos 

Vânia Biologia Doutora 1ª e 2ª séries EM 3 anos 

Quadro 4 – Perfil dos docentes 

 

Sobre a frequência de uso que fazem os professores das TIC em sua vida cotidiana, os 

achados estão representados na Figura 7.  
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Figura 7– Experiência de uso das TIC no cotidiano.  

Fonte: elaborado pela autora  

 

 Conforme sugere a Figura 7, com exceção da filmadora e do tablet, os professores 

declararam usar bastante as tecnologias em sua vida cotidiana.  O não uso do tablet ou seu uso 

com pouca frequência é um dado inesperado, visto que receberam da escola (via MEC) um 

tablet cada um. Assim, podemos questionar se a posse da tecnologia sem a devida capacitação 

na prática profissional incorreria no abandono do artefato. Os dados mostram que o 

smartphone é o artefato mais usado, juntamente com o computador.  

Em relação à frequência de uso de softwares na sua prática pedagógica, o cenário está 

mostrado na Figura 8. 
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Figura 8 – Uso de softwares na prática pedagógica.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A escola possui equipamentos de informática e de audiovisual para serem usados nas 

aulas, mas nos questionários respondidos, a frequência de utilização desses artefatos não se 

mostra significativa, ou seja, a maioria dos professores não parece ter o hábito de incorporar 

os softwares disponíveis na internet e na escola em suas práticas pedagógicas.  

Os professores informaram sobre a frequência com que as TIC estão presentes em suas 

atividades pessoais e profissionais. A Figura 9 mostra a distribuição de respostas quanto ao 

uso das TICs em diferentes situações do dia a dia.  
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Figura 9– Situações de uso das TIC.  

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os dados mostram que nove professores admitiram usar “sempre” as TIC como forma 

de comunicação, sete para estudo e aprimoramento pessoal, e seis o fazem como forma de 

lazer. Para facilitar as atividades cotidianas, oito admitiram usar as TICs “sempre” e 

“frequentemente”. Como objeto de pesquisa, oito dos respondentes declararam usar “sempre”, 

“frequentemente” e “periodicamente”. Considerando o interesse desta pesquisa, observou-se 

que nove dos participantes admitiram que usavam as TIC como recursos didático “sempre”, 

frequentemente” e “periodicamente”. Em suma, as respostas dos professores ao questionário 

revelam que utilizam TIC em seu cotidiano com maior frequência do que o fazem na escola. 

 

 Alunos 

 O grupo de alunos participantes caracterizou-se por uma maioria de meninas (23 

alunas) e as idades concentraram-se entre onze a dezoito anos. A faixa etária predominante foi 

de estudantes do Ensino Médio, todos entre dezesseis e dezoito anos (27 alunos).  Apenas 
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quatro alunos estão fora da faixa etária esperada.
13

 Pertencem às seguintes séries: 6º ano, seis 

alunos; 9º ano, quatro; 1ª série do EM, vinte e ume 2ª série EM, nove.  

Conforme mostra a Figura 10, a renda familiar do grupo de participantes é consistente 

com os dados gerais do campus, o que demonstra que ele acolhe alunos de todas as classes 

sociais, com predominância das classes A (acima de 20 salários mínimos), B (de 10 a 20 

salários mínimos) e C (de 4 a 10 salários mínimos), de acordo com a classificação do IBGE.  

 

 

Figura 10 – Renda familiar (número de salários mínimos).  

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Segundo as respostas dos alunos, a responsável principal pelo sustento da família é a 

mãe, mesmo quando se trata de uma família em que o pai e mãe vivem juntos. Em segundo 

lugar, vem o pai como responsável pelo sustento e depois, em 20% dos casos (oito alunos), 

ambos os pais sustentam a casa, como representado na Figura 11. Apenas quatro alunos 

trabalham, mas recebem ajuda financeira da família
14

.  

                                                           
13

 Em 2015, o colégio estabeleceu o fim do “jubilamento”, ou seja, alunos reprovados mais de uma vez na 

mesma série não são mais desligados da escola, e aos poucos a escola começa a ter alunos com defasagem 

idade/série, mas a maioria ainda está na idade esperada para a série.  
14

 Se tais dados representam a realidade dessas famílias, ou se correspondem às percepções dos jovens, é uma 

questão em aberto. 
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Figura 11 – Responsável pelo sustento.  

Fonte: Elaborado pela autora  

 

As configurações das famílias dos alunos representam alguma diversidade de arranjos:  

21 alunos vivem com pai e mãe, sendo que destes, quinze com irmãos, e dois com outros 

parentes, como avós, tios, primos, o que mostra, neste caso, um número grande de pessoas 

compartilhando a mesma casa. Doze alunos vivem com apenas um dos pais, sendo que, 

destes, quatro com irmãos e dois com avós. Seis deles vivem apenas com a mãe.  Quatro 

alunos moram com padrasto ou madrasta, um vive apenas com os irmãos e dois apenas com 

os avós conforme mostra a figura 12: 

 

Figura 12 – Com quem moram os alunos.  

Elaborado pela autora  
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Todos os alunos declararam ter TV, smartphone e computador em casa. Um menor 

número dispõe de filmadora, câmera e videogames conforme mostra a Figura 13.  

 

Figura 13 – Artefatos tecnológicos que possuem.  

Elaborado pela autora  

 

Mais da metade dos alunos usa apenas a internet para se manter informado, como 

indicado na Figura 14. Quem usa outros meios normalmente também recorre à internet. Isso 

parece consistente com o que Lemos (2003) afirma: com a Internet, o poder, há tanto exercido 

pelos mass media, foi pulverizado. Apenas um aluno mencionou TV, um outro incluiu o 

rádio. Uma aluna de 6º ano respondeu: “TV e meu avô”. 

 

Figura 14– Meios usados para se informar.  

Fonte: Elaborado pela autora  
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 O tempo livre dos jovens do grupo participante nesta pesquisa divide-se entre 

atividades de socialização (sair com amigos, acessar as redes sociais), atividades físicas 

(dançar, praticar esportes, passear), atividades de recepção (assistir TV, séries, ouvir música), 

atividades produtivas (tocar instrumentos, desenhar, ler, escrever, gravar vídeo), lúdicas 

(jogos eletrônicos) e descanso. Conforme indicado na Figura 15, as atividades de recepção são 

mais populares do que as outras. Assistir e consumir séries de TV ou Netflix apareceram 

como as atividades mais frequentes, seguidas por um empate entre atividades físicas (e 

sociais) versus jogar virtualmente e acessar a internet.  Apenas um estudante mencionou 

“gravar vídeo”. Assim, as respostas dos jovens que participaram em nossa pesquisa não 

sinalizam a atitude ativa e produtiva que seria “inerente” à sua geração de prosumers 

(MITCHELL; WEBER, 2008). 

 

 

Figura 15 – Atividades de tempo livre.  

Fonte: Elaborado pela autora  

 

A frequência com que os recursos tecnológicos são utilizados no cotidiano pelos 

adolescentes sugere que eles acreditam ter experiência e familiaridade com os formatos e 

linguagens inerentes aos conteúdos veiculados pelas tecnologias. Segundo suas respostas ao 

questionário, representadas na Figura 16, os jovens leem, principalmente, páginas de Web; 

praticamente não leem jornal e revista; e os livros só são acessados por obrigação para a 

escola.  Quando entrevistados, alguns confessaram que não leem nem para a escola.  
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Figura 16: Fontes de leitura utilizadas pelos jovens na pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

Figura 17 – Hábitos de atividades com as TIC e cinema 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Apesar de dizerem que quase não assistem TV e não se informam por este veículo, os alunos 

revelaram, nas entrevistas, que normalmente acompanham os programas televisivos com seus 

pais ou avós. Eles pouco tomam a iniciativa de ligar a TV, mas assistem às programações. Por 

isso, os dados podem parecer contraditórios (Figura 17). A ida ao cinema não é tão frequente, 

a maior parte vai de 2 a 3 vezes por mês, ou com menor frequência.  
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Figura 18 – O que os alunos assistem na TV 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

  

 A maior parte do grupo participante assiste a séries e filmes na TV (às vezes pelo 

Netflix), sendo que alguns não souberam distinguir se Netflix é televisão ou computador. Em 

segundo lugar, assistem jornal, seguido de programas de música. Eles pouco assistem novelas, 

desenhos animados, programas culinários e de esportes na TV (Figura 18). 

Conforme representado na Figura 19, o site que mais acessam é o Facebook, não para 

leitura ou informação, mas para se comunicar. Nesse espaço, os adolescentes conversam, 

compartilham conteúdos de seu interesse e, com menos frequência, publicam fotos ou vídeos 

feitos com o Snapchat
15

. Em segundo lugar vem o Youtube, onde eles mais assistem vídeos do 

que publicam. Alguns alunos são fãs dos ditos Youtubers, indivíduos que criam e publicam 

vídeos sobre algum assunto, podendo até ganhar dinheiro com suas produções, pago pela 

plataforma, se conseguirem um número grande de visualizações . Eles também mostraram 

gostar de ler notícias, pesquisar no Google e assistir séries.  

 

                                                           
15

  É uma rede social de mensagens instantâneas voltada para celulares. Pode ser usado para enviar texto, fotos e 

vídeos e o diferencial é que este conteúdo só pode ser visto apenas uma vez, pois é deletado logo em seguida, se 

"autodestruindo" do aplicativo. 
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Figura 19 – Sites acessados 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

No que diz respeito ao local que os alunos acessam a internet, os dados sugerem que o 

fazem em qualquer lugar, através do smartphone. Quando questionados sobre o que 

costumam fazer no smartphone, as respostas, livres, acrescentaram outras atividades além das 

do que fazem no computador. Eles disseram que costumam conversar, acessar as redes 

sociais, ouvir música, jogar, assistir séries, tirar fotos e ler livros (Figura 20). 

 

Figura 20 – Atividades com as TIC 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação à produção de vídeos fora da escola, 23 estudantes disseram não fazer esse 

tipo de atividade e 17 disseram fazê-la apenas de maneira informal. As respostas à questão 
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aberta 21 (que tipo de vídeos fazem?) foram bem variadas: vídeos de fofoca, trabalhos e 

“treta”, desafios, música, festas, dia a dia, momentos festivos, aniversário, música e comédia, 

“minha cachorra”, vídeos caseiros com amigos, idas ao Maracanã e 5 responderam fazer 

vídeos divertidos via Snapchat.  

Finalmente, as respostas sobre suas atividades preferidas com as TIC mostram que 

acessar as redes sociais fica em primeiro lugar, seguido por assistir vídeos. Apenas em torno 

da metade dos alunos pesquisam, jogam e editam fotos e vídeos. Criar vídeos, das atividades 

indicadas no questionário, revelou ser a que menos atrai os alunos no uso das TIC, como está 

representado na figura 21.  

 

 

Figura 21 – Atividades preferidas com as TIC 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

VÍDEOS 

 

A ideia inicial para a coleta do material era obter a maior diversidade possível de 

vídeos, de diferentes disciplinas e professores. Por se tratar de um estudo exploratório, a 

avaliação era de que o estudo seria mais rico se houvesse um sortimento maior, com assuntos, 

professores, características e objetivos diversos.  

 Assim, restringimos as análises a um vídeo de cada professor, com exceção dos de 

francês, que analisamos dois. Pelo fato da professora de francês ter sido a primeira a aceitar 

participar da pesquisa e, naquele momento, ainda não termos muita clareza do quantitativo de 

vídeos que teríamos, analisamos os dois vídeos que ela nos cedeu para a investigação. Em 

geral, os docentes nos cediam aqueles que eram de mais fácil alcance, ou seja, aqueles que os 

alunos já lhes haviam enviado e que estavam num formato compatível com seu computador.  
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 A escolha dos vídeos para inclusão no corpo de dados foi discutida com os professores 

participantes. Os critérios de escolha diferiram em cada caso. O que teve um peso importante 

foi a logística para as entrevistas. Diante da possibilidade de escolher entre um vídeo ou outro, 

o escolhido era aquele cujos alunos estavam mais disponíveis para participar da pesquisa. 

Houve outros critérios, por exemplo, diante da grande quantidade de vídeos recomendados 

pelo professor de física, sugerimos que ele escolhesse os que mais lhe agradaram e explicasse 

o porquê. Em outro exemplo, a professora de inglês nos enviou dois vídeos cujos alunos 

tinham guardado o storyboard. 

 Os títulos dos vídeos, sua duração, as propostas dos professores e outras informações 

estão resumidas no Quadro 5. 

 Dentre os vídeos analisados, três foram criados por iniciativa dos próprios alunos, que 

pediram aos professores para produzi-los em alternativa à proposta original. Os outros foram 

propostas dos próprios docentes. Uma característica comum a quase todos os trabalhos é que 

foram realizados fora da escola, não tiveram apoio técnico à produção por parte dos 

professores  e valeram nota, os 30% que somam à nota da prova no trimestre. A única exceção 

a estes critérios foi o vídeo de inglês, que foi feito em conjunto com a professora de 

informática educativa e editado na escola.  Em geral, a única intervenção dos professores foi a 

apresentação do conteúdo curricular e o estabelecimento de alguns parâmetros, restrições e 

linhas gerais sobre o vídeo a ser criado (ex. tempo do vídeo, a participação dos alunos). 

Houve particularidades na intervenção em algumas disciplinas, que serão discutidas a seguir. 
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Quadro 5- Caracterização dos Vídeos

Título do 

Vídeo 

Receita de 

Bis 

La fôret 

es en 

dangereu

x 

Cuisine en 

15 minutes 

Tijuca Tales de 

Mileto 

Conforto 

térmico 

Marx vs 

Rothbard: 

os extremos 

seriam a 

solução? 

Funk das 

organelas 

Questões de 

gênero 

Salto de 

vara 

Botafogo Bertram 

Disciplina Matemática Francês Francês Geografia Matemática Física Geografia Biologia Sociologia Física Inglês Português 

Professor (a) Joana Nina Nina Fátima Natasha Fernando Danilo  Vânia Maurício Glória Ana 

Carolina 

Teresa 

Série 6º ano EF 1ª série 

EM 

1ª série EM 1ª série EM 9º ano EF 1ª série 

EM 

2ª série EM 1ª série EM 2ª série EM 2ª série EM 6º ano EF 2ª série EM 

Proposta Demonstrar 

frações 

fazendo uma 

receita 

Fazer um trailer de 

programa de TV 

 

Apresentar 

problemas 

ambientais dos 

bairros 

cariocas 

Apresentar a 

história e 

conceitos de 

um 

matemático 

famoso 

Apresen-

tar um 

vídeo 

sobre 

conforto 

térmico 

sob o olhar 

da física 

Fazer um 

debate sobre 

ideologias 

políticas 

Criar uma 

paródia 

sobre 

citoplasma e 

organelas 

Apresentar 

um vídeo 

mostrando 

alguma 

questão de 

gênero 

Desenvol-

ver um 

vídeo 

mostrando 

a energia 

cinética 

num 

exemplo 

real 

Descrever 

de um bairro 

do Rio para 

turistas 

“Traduzir”o 

conto 

Bertram 

para a 

linguagem 

do vídeo 

Duração do 

vídeo 

6:40 min 1:02 min 42 seg 6 min 9:13 min 6:30 min 29:15 min 1:33 min 7:18 min 4:40 seg 55 seg 19:03 

Número de 

alunos na 

equipe 

4 4 4 5 6 7 10 5 5 2 3 15 

Atores 4 4 2 alunos e  

1 colega de 

outra turma 

5 5 7 5 3 5 0 0 11 

Objetivos 

pedagógicos 

Explorar a 

criatividade e 

o trabalho em 

coletividade e 

aprender a 

reduzir e 

dobrar 

frações. 

Dar a oportunidade dos 

alunos trabalharem as 4 

habilidades no ensino de 

LE. 

Despertar e 

incentivar a 

participação 

dos alunos 

como gestores 

ambientais na 

cidade. 

Aumentar o 

interesse 

dos alunos 

pela 

matemática 

Avaliar se 

os alunos 

entendera

m o 

conceito 

conforto 

térmico 

Aprender as 

ideologias 

políticas 

escolhidas. 

Promover 

uma 

premiação 

dos 

melhores 

Usar a 

criatividade 

fazendo uma 

paródia com 

o assunto 

dado em 

aula e 

filmando-o. 

Usar uma 

linguagem 

próxima do 

cotidiano dos 

alunos para 

trabalhar um 

assunto 

tratado na 

disciplina 

Demonstrar 

o conceito 

de física 

usando a 

criatividade 

Aproveitar 

uma prática 

diária dos 

alunos para 

eles 

ressignifi-

carem o 

conheci-

mento 

Envolver 

mais o aluno 

e contribuir 

para a 

formação do 

leitor. 
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Vídeo 1: Receita de Bis 

 

 A proposta da professora Joana de matemática era que seus alunos fizessem receitas 

para vivenciar, na prática, o conteúdo curricular que era frações (Anexo D).  O vídeo 

escolhido simula um programa de TV culinário mostrando o passo a passo de uma receita, um 

pavê do chocolate Bis. O cenário é o apartamento que aparenta ser de classe média, com uma 

cozinha bem equipada com eletrodomésticos, fogão de 6 bocas.  

 A primeira tomada do vídeo mostra as alunas juntas, bem próximas à câmera se 

dirigindo à professora em uníssono, explicando o que vão fazer (Figura 22). Na sequência, 

começa o processo de execução da receita, no qual o foco é alternado entre os ingredientes e 

as ações necessárias para a sua execução. As tarefas são divididas: cada aluna faz uma parte 

da receita (bater ovos na batedeira, derreter o brigadeiro, arrumar o pavê na travessa, etc). O 

clima é de diversão. Nas cenas finais, ao aguardar a finalização da receita (que o pavê 

congele), as meninas aparecem em câmera acelerada brincando, pulando e dançando. No 

fechamento da narrativa, elas comem o pavê. O fim do vídeo traz ainda os erros de gravação 

(making of). 

 A estrutura do vídeo pode ser esquematizada da seguinte forma (as carinhas alegres 

representam as brincadeiras e piadas): 

 

Figura 22 – Esquema da estrutura do vídeo Receita de Bis 

 

Figura 23 - Print de tela 1

Introdução 1o passo 2o passo 3º passo 
Outros 
passos 

Conclusão 
da receita 

Making of 

0:00..............0:23.........................0:.47....................1:58....................3:28.......................5:20.................. 5:28............ 
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 As alunas representam cozinheiras de programa de culinária, retratadas como pessoas 

limpas, alegres, solidárias e democráticas. Devemos nos lembrar que o vídeo, ainda que 

embasado nas orientações e regras determinadas pela professora, é uma construção na qual, 

segundo Jewitt e Oyama (2001) os alunos incluem o que acham importante e deixam de fora o 

que consideram desnecessário. A ambientação, a forma como os atores são retratados e o tom 

do vídeo foram construídos de tal modo que indicam alguns valores, ideias, formas de ver o 

mundo. No caso da Receita de Bis, alguns elementos são enfatizados: 

 Higiene - logo no começo, uma das estudantes diz que devem prender os cabelos, e, na 

sequência, aparecem com os cabelos amarrados em rabo de cavalo. 

 Amizade - uma jovem dá um beijinho na colega, e ao longo do vídeo elas chateiam 

umas às outras, sugerindo intimidade. 

 Alegria e animação - brincam e dançam enquanto preparam a receita. Até mesmo a 

camiseta de uma delas é uma carinha feliz escrito “happy”(Figura 23). 

 Diligência e eficiência - o tempo todo estão focadas na atividade, mesmo com as 

brincadeiras. 

 Equidade - as tarefas são divididas igualmente entre todas. 

 Solidariedade – ajudam umas às outras realizar a receita. 

 

 

 Figura 24 – Print de tela 2 

 

 A música está sempre presente, tanto nos momentos em que a receita está sendo 

preparada, quanto nos momentos em que elas não estão falando.  
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 Para Kress e Van Leeuwen (2006), a estrutura narrativa se dá com a presença de 

vetores formados pelo olhar e pelo direcionamento dos braços e corpo dos atores. Como 

mostrado na Figura 24, os olhares das meninas se dirigem à câmera (ao 

espectador/professora). Quando olham para a comida, conduzem o olhar do espectador em 

sua direção.  

 Visualmente as alunas são dinâmicas, concentradas na tarefa e preocupadas com a 

higiene, mas pouco se relacionam umas com as outras. O que sugere a amizade do grupo é a 

fala: em off ouvimos as alunas rindo e conversando uma com as outras, criticando, sugerindo. 

Ou seja, o que é mostrado para o espectador (professora) é a tarefa sendo realizada e uma 

animação não tão natural, pois são pulos e movimentos de dança com o olhar direcionado à 

câmera. Nos “bastidores”, porém, a relação é outra. Ali é que vemos (ouvimos) os problemas, 

sugestões e broncas. A combinação do visual com o auditivo sugere que elas têm uma 

concepção de como devem se comportar na frente de uma câmera para obter aprovação da 

professora e de seus colegas. 

 Ao longo do vídeo, a câmera se posiciona geralmente em plano fechado (close): 

quando as meninas se aproximam do espectador como um grupo coeso e simpático (como foi 

visto na figura 23), na exibição dos ingredientes e dos procedimentos (Figura 25). Este plano 

sugere uma aproximação com o espectador. O plano médio é usado quando é necessário um 

distanciamento para conseguir enquadrar mais de uma aluna na tela.  

 

 

Figura 25 – Print de tela 3 

 

 As cenas do vídeo são organizadas numa sequência lógica de introdução, 

desenvolvimento e conclusão, na forma de passo-a-passo, o que caracteriza o filme como 
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predominantemente descritivo;  porém, o aspecto narrativo do vídeo também está presente. 

De acordo com Iedema (2004, p. 191), a distinção entre exposições e narrações vem sendo 

problematizada, porque o gênero factual é reconhecido como uma construção narrativa assim 

como um texto de ficção. Do mesmo modo, os textos narrativos têm, cada vez mais, 

apresentado dados de realidade da vida, aproximando-se dos textos descritivos. Então, mesmo 

os vídeos considerados como documentários, também são narrativos, o que é o caso da 

Receita de Bis. Apesar da pouca idade, as alunas parecem ter se apropriado deste formato, 

pois o vídeo tem uma grande sequência coerente e lógica de 5:30 min para ensinar a receita. 

De acordo com a jovens, a composição foi feita com base em suas experiências como 

espectadoras de programas. As quatro componentes do grupo, na entrevista, disseram gostar e 

assistir a programas como Masterchef,  Bela Gil e programas de culinária no Youtube.    

 Um aspecto que chama a atenção nesta produção como um todo é o clima alegre, 

descontraído e dinâmico. Elas dançam enquanto a batedeira está ligada, brincam e pulam 

enquanto aguardam o pavê congelar. As cenas em que as meninas aparecem brincando tomam 

mais tempo (228 segundos) do que aquelas em que estão trabalhando (84 segundos) e nas que 

aparece a comida (84 segundos). No entanto, as brincadeiras têm cenas mais curtas (ou em 

câmera rápida), e a preparação da receita, cenas mais longas. Este aspecto sugere um foco e 

concentração na tarefa, apesar das brincadeiras. A percepção do espectador de que houve uma 

ênfase no espírito de alegria e animação encontra suporte nas próprias palavras das jovens em 

sua entrevista: 

“O vídeo é mais divertido, a gente pode se comunicar…” (A4) 

 “Foge um pouco do contexto da aula. Acho que fica mais divertido.” (A3) 

 A diversão, palavra usada algumas vezes nas entrevistas,  parece ser significativa para 

as alunas. Essa alegria está associada à amizade entre elas, sua relação interpessoal que vem 

de algum tempo, estudando juntas no colégio.  

 Outro aspecto relevante é a estrutura rítmica do filme. O tempo de cada cena, os cortes 

precisos, a entrada da música quando iria haver silêncio, tudo contribuiu para que o filme 

tivesse dinamismo e leveza. De acordo com Van Leeuwen (apud Iedema, 2010, p. 192), 

A visão do filme como tendo um ritmo resulta de uma alternância entre as tomadas 

“upbeat” e downbeat”, tomadas que são acentuadas ritmicamente (e tem maior 

impacto psicológico) e tomadas que não são. A conspicuidade perceptiva que faz a 

tomada ser vista como acentuada é criada pela escolha do tamanho do quadro pelo 

diretor ou fotógrafo e pela manipulação do editor da duração das tomadas: o ritmo 

do filme é articulado pela manipulação técnica do material. (tradução nossa) 

 Mais uma vez, seja por imitação ou intuição, as alunas parecem ter noção de como se 

fazer um vídeo com um ritmo que prende a atenção do espectador. 
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Vídeos 2 e 3:Trailers:  La fôret es en dangereux e Cuisine en 15 minutes 

 A análise inicial destes dois vídeos foi feita conjuntamente, por se tratarem do mesmo 

trabalho com a mesma professora, mas trata-se de artefatos bastante distintos um do outro. 

Mais a frente serão apresentados em separado para suas particularidades serem destacadas. 

Apesar de serem dois objetos diferentes, tiveram as mesmas orientações e seguiram os 

mesmos procedimentos propostos pela professora. A atividade proposta foi a produção de um 

“trailer” de um programa televisivo. A ideia partiu do livro didático, cuja temática era 

programa de televisão (Anexos I e J), e, a partir daí, houve toda uma sequência de preparação 

dos alunos, desde uma enquete de preferência de programas, até uma listagem dos tipos de 

programas  existentes  e suas características.  

 A ideia do trabalho foi estruturada junto com os alunos para ajudá-los a refletir e 

apoiá-los na confecção do vídeo. O objetivo específico da atividade foi que os alunos usassem 

o francês oral numa simulação de uma situação real. Ou seja, o importante para a professora 

Nina era o uso do francês em alguma situação, não importava qual o vocabulário ou estruturas 

gramaticais que seriam usadas. Assim, a docente deu uma liberdade temática para os alunos, 

que fizeram vídeos bem diferentes uns dos outros. Antes de descrevê-los, consideramos 

pertinente pensar quais seriam as características e objetivos do trailer. De acordo com Ramos 

e Ott Schulz (2012), o trailer serve como uma ferramenta de marketing, cujo objetivo é 

divulgar outro filme que será lançado em breve, e por isso, usa de estratégias de sedução para 

instigar a curiosidade do espectador. Assim, usam cenas impactantes, efeitos sonoros e 

música, além de um certo realce do protagonista, para que haja uma identificação do 

espectador com ele. O trailer visa atingir o desejo de consumo do público.  

 No caso da atividade de francês, o filme ou programa a ser lançado não existe. De 

qualquer modo, os alunos tiveram que imaginá-lo e fazer uma redução (o trailer) com 

impacto dramático.  Tratou-se, assim, de um exercício de imaginação e de concisão.  

 

TRAILER: La fôret es en dangereux 

 

 O trailer sugere a história de uma bruxa  que invade a floresta, onde moram um 

gnomo e uma fada, ambos do bem, que vão proteger a natureza. De acordo com A11, “essa é 

uma história bem rasa, infantil e clichê”. O roteiro pedido pela professora foi feito em 
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conjunto pelos alunos em sala de aula e posto em prática depois, fora da escola. Os alunos 

usaram um aplicativo que oferece formatos de vídeos semiprontos (Imovie). As affordances 

deste aplicativo facilitam a criação e edição de vídeos pelo usuário, pois trazem uma lista de 

opções de imagens, músicas, fontes para legendas, etc. Ao usuário cabe inserir fotos, texto ou 

cenas nos espaços designados. O aplicativo permite a criação de vídeos com uma aparência 

profissional, e ao fazer a análise deste vídeo, tivemos o cuidado de focalizar no que foi feito 

efetivamente pelos alunos. 

 O vídeo é composto de 21 cenas e um total de 28 tomadas (incluindo o título e os 

créditos finais). Na sequência, aparece um livro decorado aberto com os escritos em francês 

(um livro de contos de fada), que se alterna com uma cena filmada pelos alunos (Figura 25). 

O livro faz parte das opções oferecidas pelo aplicativo do celular.   

 
 

Figura 26 – Print de tela 1 

  

 Os cortes são rápidos, o livro aparece nove vezes e as cenas filmadas, doze vezes. 

Nestas cenas, há uma ênfase no verde da floresta, que aparece em cinco tomadas, sem 

personagens.  

 A estrutura do vídeo está esquematicamente mostrada na Figura 27:: 

 

 

  

Figura 27 - Esquema da estrutura do vídeo  La fôret es em dangereux 

 

Livro Cena 1 Livro Cena 2 Livro 

Cenas 
seguintes 

intercalada
com livro 

Livro 
fechando 

Música de fundo 

0:06................0:09..........................0:11........................0:13.....................0:17...................0:21......................0:54 
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 Há quatro protagonistas no vídeo: a fada, o gnomo, a bruxa e a natureza. O tom 

predominante é o verde. Os “clichês” do bem e do mal são representados pela bruxa de preto 

e semblante sério, enquanto a fada e o gnomo se apresentam sorridentes e vestidos com outras 

cores.  A música é um dos elementos mais destacados no vídeo. É uma trilha sonora típica de 

contos de fada do cinema (como a música da fada sininho da Disney), tem o volume alto e 

acompanha o vídeo do começo ao fim. A história é fragmentada, como são os trailers, mas a 

música é tocada sem cortes. Seu ritmo é o que dá o ritmo das imagens. Quando ela começa a 

ficar mais rápida, os cortes das cenas ficam mais rápidos. 

 A primeira personagem a surgir é a feiticeira, que aparece de costas, vestida de preto, 

levantando os braços (Figura 28).  

 

 

Figura 28 – Print de tela 2 

 A segunda personagem a aparecer é a fada, vestida com saia verde de tule, blusa 

branca e laço vermelho no cabelo. Ela aparece de lado, acariciando as plantas em câmera 

lenta.  Depois seu rosto é filmado em close, olhando bem de perto para o espectador, 

sorridente, com glitter nos lábios (Figura 29). 
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Figura 29 – Print de tela 3 

 Após mais uma exibição do livro, que apresenta a história e os personagens, surge o 

gnomo atrás da árvore, vestido de calça verde, camisa e gorro vermelhos. O gnomo se 

assemelha mais a um saci do que a um gnomo, remetendo ao imaginário das lendas brasileiras 

(Figura 30).  

 
Figura 30 – Print de tela 4 

 

 O livro aparece mais uma vez, e o texto narrado em off diz, em francês, que ele 

procura pela “esmeralda encantada”, que vai proteger a floresta da maldição de Ana, a 

“feiticeira” do sul. O rosto do gnomo ressurge bem próximo à câmera, em close, como se ele 

procurasse pela esmeralda fora da tela, junto ao espectador (Figura 31). Na sequência, o livro 

aparece mais uma vez, e a “feiticeira” aparece se abaixando em direção à câmera que está 

posicionada no chão (Figura 32). O gnomo está atrás dela, em segundo plano. O livro surge 

mais uma vez e na sequência, a feiticeira, o olho do gnomo, o verde, a fada, o gnomo 

novamente saindo de trás da árvore e o livro fechando com o nome do programa.  

 É interessante notar que os personagens “do bem” aparecem mais vezes do que a 

personagem do mal. 
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Figura 31 – Print  de tela 5 

 

Figura 32 – Print de tela 6 

  

 No que diz respeito à orientação, percebemos que relações interpessoais entre 

personagens não são sugeridas, os vetores se dirigem ao espectador (os olhares) e à natureza 

(os braços). Os personagens do bem estão próximos da câmera ou em close. A personagem 

má fica mais distante e de costas. Esta orientação sugere que os alunos procuram encorajar o 

espectador a se identificar com os personagens do bem (ou que o espectador é considerado 

também “do bem”). De acordo com Jewitt & Oyama (2004, p.146), as normas das relações 

sociais determinam a distância que guardamos uns dos outros. Ver as pessoas tão próximas a 

ponto de quase tocá-las indica que elas podem pertencer ao “nosso grupo”. No entanto, ver as 

pessoas à distância, é vê-las como vemos os estranhos, pessoas cujas vidas são separadas das 

nossas. 

 Em relação à organização, esta produção tem cortes rápidos (ao estilo dos trailers) e 

segue o ritmo da música. Este elemento exerce alguns efeitos significativos sobre a forma 
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como o espectador percebe o texto fílmico.  As cenas aparecem ora em câmera lenta, ora em 

velocidade normal.  O silêncio dos personagens, aliado ao ritmo, à musica, fantasias e 

maquiagem criam um clima de magia no vídeo. O conteúdo curricular (o texto em francês) 

aparece impresso no livro e nas falas em off, totalmente contextualizado na história. Quanto 

aos elementos que indicam ser importantes para os alunos, a proteção à natureza é o que tem 

maior destaque na narrativa. 

 

 

TRAILER: Cuisine en 15 minutes 

 Este vídeo é bem curto em relação aos outros do corpo de dados, com a duração de 42 

segundos. É a representação de um vídeo de culinária em que uma celebridade é convidada 

para participar. No começo, uma “cozinheira” sorridente apresenta o programa, falando em 

francês. O cenário é uma churrasqueira em um playground de um prédio de classe média. Ela 

está vestida de vermelho e segura um pote vermelho com formato de morango (Figura 33). 

Quando ela fala diretamente ao espectador, que vai fazer uma mousse de morango, levanta o 

pote para mostrar o morango.  

 

Figura 33 – Print  de tela 1 

 

 Faz-se um corte e, ao lado dela, aparece o outro personagem, o segundo “cozinheiro”. 

Ele também dirige seu olhar para o espectador. Enquanto ele fala, ouvimos palmas em off e 

pela direita da tela, chega uma “celebridade”. Os olhares se voltam para ela (Figura 34).  
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Figura 34 – Print de tela 2 

 Trava-se um rápido diálogo em que a cozinheira pergunta, em francês, à moça famosa, 

o que ela gosta de comer. Quando ela responde, “Chocolat!”, a cozinheira, com expressão de 

surpresa, apresenta um prato de chocolate já pronto e põe no balcão, como se a servisse. A 

“celebridade” fica feliz. Imediatamente após esta cena, entra uma música francesa que causa 

certo impacto no fechamento do trailer. A cena esmaece e uma legenda em letras brancas 

contendo as informações do dia da semana e horário do programa sobrepõe-se aos 

personagens (Figura 33). A imagem se dissolve e o nome do programa aparece ocupando toda 

a tela em letras amarelas com contorno vermelho.  

 

Figura 35 -  Print  de tela 3 

 

 Neste vídeo, os personagens são dois cozinheiros-apresentadores que têm o propósito 

de despertar a curiosidade do espectador para assistir o programa. O foco foi a celebridade e 

não a comida propriamente dita. Os cozinheiros foram representados como pessoas alegres e 

felizes em servir à convidada, o que nos leva a crer que o serviço ao outro aparece como 
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elemento significativo para os alunos. Uma observação importante é que, no vídeo, o balcão 

atrás do qual os “cozinheiros” ficam é enorme e marca uma grande divisão visual entre 

aqueles que trabalham e a pessoa que será servida. No que diz respeito à interação – 

significados interativos entre os participantes (representados e interactantes) – os atores olham 

e falam, a princípio, para o espectador. Quando as palmas soam, elas marcam a mudança de 

foco e de interação. A partir daí, os personagens passam a se relacionar entre si. As palmas 

foram um artifício utilizado pelos alunos para determinar que a aluna que apareceu, é uma 

convidada célebre. O interessante é que a aluna foi realmente uma convidada do grupo. Ela 

não estuda francês no colégio, mas inglês (no Ensino Médio desta escola, os alunos escolhem 

a língua que querem estudar). Mas como gosta de fazer vídeos, editar e atuar, os alunos a 

convidaram. A professora não se importou com essa pequena transgressão da ordem normal 

dos trabalhos em grupo. 

 O objetivo da professora, que foi a produção oral em francês, foi contextualizado no 

vídeo, pois os alunos falaram o tempo todo. Eles ainda usaram o francês nas legendas finais e 

acrescentaram uma música francesa como fechamento.  

 

Vídeo 4: Tijuca 

 O vídeo Tijuca é uma espécie de reportagem de rua, um mini documentário, no qual os 

alunos apontam, para o espectador, o principal problema ambiental do bairro Tijuca: as 

enchentes.  

 O vídeo mostra uma coerência lógica organizada em introdução, demonstração, 

entrevistas e uma demonstração (repetida) complementar. O ritmo dado é uniforme, em torno 

de 35 segundos para cada aluno e cada entrevistado. O padrão que prevalece é mostrado na 

figura 36:  

 

 

Figura 36 – Esquema da estrutura do vídeo Tijuca 
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problema 
Close no bolsão 
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Making of 

 

0:00 ...................0:42.......................1:14.....................1:31...................1:58.....................2:32 .................. .3:49.................4:29 
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 Os estudantes se apresentam uniformizados e tem a expressão séria. A primeira cena 

apresenta uma aluna, no centro da tela, falando sobre a história do bairro Tijuca e seus 

problemas diretamente para o espectador. Atrás dela, há uma janela fechada e alguns 

bichinhos de pelúcia no canto direito, sobre uma estante, como pode ser visto na Figura 37. 

 Figura 37 – Print de tela 1 

 Na sequência, há um corte, e vemos a placa com o nome da Praça Varnhagem (Figura 

38). Imediatamente após, surge um aluno a partir do lado direito apresentando o bairro e 

falando dos problemas de enchente que ocorrem no local. Seu olhar é dirigido ao espectador, 

e seus braços apontam para o Rio Maracanã. A câmera segue para onde seus braços apontam, 

como se conduzisse o olhar do espectador para o cenário dentro da tela como vemos na Figura 

39. 

                     

Figura 38 – Print de tela 2     Figura 39- Print  de tela 3 

 O apresentador gesticula muito enquanto relata os problemas e aponta para o bolsão
16

 

construído pelo governo do Estado (Figura 40). A câmera o acompanha. Outro aluno surge e 

prossegue descrevendo a situação do bairro. Ambos apontam para o bolsão construído pelo 

governo estadual. A câmera focaliza a construção e fecha o ângulo. Enquanto isso, os alunos 

continuam falando em off. Logo depois outra “repórter” assume o texto, tendo ao lado o 

primeiro aluno (Figura 41). A câmera alterna entre os alunos e o que eles apontam. Essa 

                                                           
16

 Na verdade, o que os alunos chamam de “bolsões” trata-se dos piscinões, estruturas que funcionam para 

detenção ou retenção de água e têm finalidade de reduzir o efeito das enchentes em áreas urbanas. 
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técnica sugere que a conexão texto-imagem é próxima, pois eles ilustram o que falam no 

mesmo momento. 

    

Figura 40 – Print  de tela 4    Figura 41 – Print de tela 5 

 Há um corte e vemos um dos estudantes entrando em um Shopping do bairro, em 

câmera lenta. A Figura 42 mostra uma legenda grande e centralizada dá o título à nova 

sequência do vídeo. No shopping é onde irão ocorrer as entrevistas que, segundo os jovens, 

foi a parte mais difícil, porque tinham vergonha de abordar as pessoas e receberam muitos 

“nãos”. Uma moça é entrevistada e logo depois um senhor, ambos moradores da Tijuca, que 

falam sobre as enchentes, bolsão, etc. Abaixo de suas imagens, há uma legenda com seus 

nomes (Figuras 43 e 44).  

 

    

  Figura 42 - Print de tela 6       Figura 43-  Print de tela 7  

 

 Figura 44-  Print de tela 8 
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 Depois das entrevistas, a filmagem retorna para o local inicial e as mesmas 

informações dadas no começo do vídeo se repetem, embora, neste momento, um outro aluno 

relate os problemas, como mostra a figura 45.  

 

Figura 45- Print de tela 9 

 

 Com essas repetições, o vídeo mostra-se redundante. Ele termina inesperadamente no 

momento em que dois alunos estão falando. Há um corte e surge a palavra “fim” em tamanho 

grande, cobrindo a parte superior da tela,  e um aluno andando de costas (Figura 46).  

 

 

Figura 46- Print de tela 10 

  

 As cenas finais são um making of
17

, os estudantes passeiam no shopping, rindo 

descontraídos. A tensão de cumprir a tarefa havia acabado.  

                                                           
17

 O making of é um conteúdo extra ou especial que está incluído no fim de vários filmes. No making of estão 

muitas vezes incluídas cenas cortadas, erros engraçados durante a gravação, reação e entrevistas com os atores, 

produtores e realizador, etc.  

https://www.significados.com.br/making-of/ 
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 No que diz respeito à metafunção representação, os alunos interpretam repórteres de 

rua, cuja função é demonstrar um problema ambiental do bairro e as providências que foram 

tomadas para saná-lo. Houve a preocupação de que todos participassem e eles se revezam ao 

falar as partes do texto (que corresponde à matéria de geografia).  

 A questão do uniforme foi mencionada pela professora e pelos alunos nas entrevistas, 

pois todos concordam que, para se aproximar de pessoas estranhas na rua para entrevistá-las, 

seria importante “ter a proteção da instituição”, de acordo com a professora. Segundo A30,  “a 

pessoa vai ter uma visão diferente (chegar uniformizado) do que chegar uma pessoa com uma 

roupa qualquer falando a mesma coisa, quem garante que ela não está usando a minha 

imagem para outras coisas”.  

 Na primeira cena, a aluna que apresenta o vídeo está centralizada na tela na posição 

frontal e olha diretamente para o espectador. Já foi dito que Jewitt e Oyama (2004), indicam a 

frontalidade e o olhar direto como tendo o potencial de confrontar e “convidar” o público a se 

envolver com o que está na tela. Na hora em que estão na rua, os vetores dirigem-se ora para o 

espectador, ora para o problema apontado. A câmera acompanha o direcionamento das mãos 

dos alunos e funciona como o olho do espectador, que circula em torno da região.  Os sons da 

rua, carros passando, barulhos de obra, etc envolvem o observador do vídeo no contexto dos 

“repórteres”.  

 A filmagem é toda feita em plano médio, o que, de acordo com Jewitt e Oyama (2004) 

representa a perspectiva que temos quando enxergamos um estranho, numa distância média, 

sem um grande envolvimento com quem o assiste. Os criadores do vídeo disseram que se 

inspiraram em programas tipo Alerta Geral e Balanço Geral e procuraram imitar o gestual 

dos repórteres.  

 Em relação à metafunção organização, o tempo dispendido na filmagem dos 

estudantes é maior do que o tempo em que aparecem os entrevistados ou os bolsões. Este 

tempo maior demonstra que a ênfase do vídeo está no discurso dos alunos, que apresentam o 

conteúdo curricular, e não na exibição dos problemas ou no relato dos entrevistados. 

 

VÍDEO 5: Tales de Mileto 

 

 A proposta da professora Natasha foi apresentar algum matemático importante na 

história. O vídeo foi feito por iniciativa dos alunos de 9º ano de matemática, em vez da 
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apresentação oral pedida pela professora, por dois motivos:  porque “fazer na hora sempre dá 

errado” e  porque alguns componentes “ficam nervosos de falar na hora”.  

 A professora determinou o tema, Tales de Mileto; os alunos pesquisaram sobre o 

assunto e escreveram um “rascunhão”. O vídeo foi sendo feito passo a passo sem um roteiro 

muito definido, de modo improvisado. De acordo com os jovens, como são amigos, não 

tiveram muitos problemas na questão das decisões a serem tomadas.  

 O vídeo tem o formato de um “documentário” de ciências (no título, a palavra 

documentário está entre aspas) sobre Tales de Mileto, no qual os alunos dirigem-se a um 

público possivelmente leigo. Sua estrutura é constituída de cenas de apresentações orais, onde 

os alunos contam a biografia de Tales de Mileto e explicam algumas das ideias do 

matemático, aliadas a cenas onde uma mão faz desenhos explicando suas teorias e fórmulas. 

As partes em que os apresentadores aparecem variam de local e de pessoa. As cenas dos 

desenhos apresentam-se de forma similar.   Podemos esquematizar o vídeo cronologicamente 

desta forma (Figura 47): 

 

 

Figura 47 – Esquema da estrutura do vídeo Tales de Mileto 

 

 Na cena de apresentação, dois jovens, um menino e uma menina, aparecem com uma 

parede vazia ao fundo e falam com o espectador sobre o tema. Na cena seguinte, o cenário 

começa a desvendar-se. É uma estante de livros que vai sendo rapidamente percorrida até 

chegarmos ao mesmo aluno sentado displicentemente no sofá, com uma janela aberta atrás 

(Figura 48).  

Figura 48 – Print de tela 1 
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 A figura 49 mostra uma aluna de costas, virada para a janela e tocando uma música 

tranquila no teclado. Seu colega disserta sobre Tales de Mileto, ela para de tocar e vira-se para 

o espectador dando prosseguimento à fala. 

 

Figura 49- Print  de tela 2 

 Na quarta cena, a mesma aluna está deitada no chão, num tapete cor laranja e abraçada 

com um bicho de pelúcia. Ela continua falando sobre o matemático e seu colega de repente 

surge, deitando a cabeça sobre o bicho de pelúcia, e assume seu discurso (Figura 50).  

 

 

Figura 50 - Print de tela 3 

 

 A cena seguinte volta para o mesmo apresentador sentado num sofá sob uma prateleira 

com DVDs enfileirados. Ela menciona que Tales de Mileto foi o primeiro a explicar o eclipse 

solar. Na próxima tomada, em câmera fechada (close), é mostrada uma mesa com um grande 

papel e canetinhas coloridas, e uma mão desenhando o eclipse solar (Figura 51). Neste 

momento, ouvimos uma música ao piano, que acompanha a cena, e a voz continua em off.  
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Figura 51- Print de tela 4 

 

 Depois desta primeira cena do papel, há uma sequência de mais três apresentadores. 

Neste momento, eles começam a explicar as teorias de Tales e usam mais dois desenhos para 

ensinar ao espectador. Estas cenas são sempre acompanhadas de músicas tranquilas.  No terço 

final do vídeo, as cenas se alternam entre os apresentadores no colégio e em casa.  

 No fim, há uma curta seção de making of, na qual os alunos introduzem o humor: estão 

olhando um cachorro correndo atrás do próprio rabo e comentando sobre isso.  

 Os alunos representam documentaristas e uma intelectualidade moderna caracterizada 

por um figurino moderno e despojado, que alterna com o uniforme do colégio em algumas 

cenas. Os cenários variam: uma sala de um apartamento e o colégio. O apartamento sugere 

um ambiente erudito e intelectual, com uma grande estante com muitos livros e um  teclado. 

O ambiente do colégio é caótico. A Figura 52 mostra a aluna sentada numa cadeira em frente 

a uma parede suja e pichada, e o barulho é intenso.  

 

 

Figura 52 - Print de tela 5 
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 Como em muitos dos vídeos coletados para esta investigação, a relação dos 

participantes representados com o espectador sugere uma demanda de atenção dos atores com 

quem os observa. O olhar dos alunos está sempre voltado para a câmera e eles estão 

normalmente sozinhos ou lado a lado. A única exceção é quando um dos “documentaristas” 

olha para sua colega tocando teclado.  

 É importante pontuar que as filmagens são todas em plano médio, o que sugere uma 

certa distância do espectador.  Os alunos estão sempre centralizados, indicando que a atenção 

deve ser voltada para eles. A mão desenhando, porém, é em plano mais fechado, como se os 

alunos quisessem que o espectador se aproximasse do papel onde está sendo explicada a 

teoria, de modo a aprender junto com eles. As canetas e o papel remetem à cultura letrada da 

escola. 

 Os cenários e as posturas dos alunos-apresentadores (em pé, deitados, sentados no 

sofá, no chão, em cima do sofá) parecem ter sido usados como uma forma de quebrar a 

monotonia da dinâmica explicativa do texto. O que é interessante pontuar é o ambiente de 

calma e tranquilidade que é transmitido enquanto explicam a vida do Tales de Mileto e suas 

teorias, embalados por música clássica (de acordo com eles, quiseram ter músicas que 

combinassem com a época do matemático), num local cheio de livros. O mundo da ciência é 

representado como calmo e tranquilo e a erudição parece ser um elemento importante. No 

entanto, esse “clima” é quebrado quando a filmagem é na escola, que é representada como o 

oposto do ambiente calmo.   

 Um aspecto importante de se observar na análise do vídeo é a conexão texto/imagem. 

Às vezes, a imagem ou a sequência de imagens traz uma significação autônoma e 

independente  de um texto escrito ou oral para explicá-las ou embasá-las. As expressões dos 

atores, o cenário, a sonoplastia e a ação fazem as imagens “falarem”. Nos vídeos escolares, 

nem sempre isso acontece, pois são construídos sobre os conteúdos curriculares e  os alunos 

tendem a usar a mesma linguagem didática das aulas. No caso do vídeo Tales de Mileto, esta  

conexão é distante quando os alunos falam, pois, se olhássemos apenas as imagens sem o 

som, não teríamos como adivinhar do que trata o vídeo. Nestas cenas, as imagens necessitam 

do suporte da oralidade para que saibamos seu significado. Nas cenas dos desenhos, porém, 

percebemos uma conexão maior entre texto e imagem, não necessitaríamos do texto oral para 

compreender os desenhos. A fala, neste caso, é redundante, o que é falado em off (o conteúdo 

curricular) corresponde ao que vemos.  
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Vídeo 6: Conforto Térmico 

  

 O vídeo remete a um documentário fictício “de curiosidades” que disserta sobre o 

conceito da Física “conforto térmico” em forma aprendizagem com pares envolvendo um 

aluno e sua colega.   

 É composto de 10 cenas e apresenta uma conversa informal entre um aluno e uma 

aluna sobre conforto térmico, enquanto andam por diferentes ambientes. Quando o estudante 

explica determinada ideia, há um corte e uma nova cena ilustra o assunto falado com 

participantes diferentes. A dinâmica ocorre três vezes ao longo do vídeo.  Contudo, as cenas 

inicial e final destoam um pouco do corpo da narrativa. A explicação dada para isto foi que, 

para obedecerem a regra do professor de apresentar todos os alunos no vídeo, tiveram que 

criar uma cena extra para encaixar um aluno que havia ficado de fora. 

 Sua estrutura pode ser representada graficamente na figura 53 (a música só contempla 

a parte central do vídeo):  

 

 

 

 

 

Figura 53 – Esquema da estrutura do vídeo  Conforto Térmico 

 

 A cena inicial foi filmada na biblioteca do colégio.  Um dos alunos está uniformizado 

e estudando quando chega seu colega pedindo ajuda. O primeiro diz que essa matéria é fácil e 

que tem um vídeo na internet que explica o assunto. Ele retira seu smartphone do bolso e o 

acessa. Neste momento a câmera move-se para trás dele e filma por sobre seus ombros, como 

se convidasse o espectador a olhar também o vídeo da internet (Figura 54). 
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Figura 54 - Print  de tela 1 

 

 O “vídeo” da internet começa apresentando imagens do Rio de Janeiro com nuvens 

passando rápido, e com um fundo musical instrumental, calmo e cadenciado, que é usado por 

quase todo o vídeo, exceto nas cenas inicial e final. Nas cenas seguintes, o que seria o “cerne” 

do vídeo, um aluno e sua colega andam pelo play de um prédio conversando sobre conforto 

térmico. No começo, estão sentados numa arquibancada ao ar livre, com a mata verde atrás 

(Figura 55). Quando ele fala sobre um determinado assunto, a cena seguinte ilustra este 

assunto.  

 

Figura 55 - Print  de tela 2 

 

 O primeiro exemplo ilustrativo ocorre numa academia (foi filmado no playground de 

um prédio). Dois componentes do grupo, um menino e uma menina, estão fazendo ginástica. 
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A menina para de se exercitar e, suada, liga o ar condicionado. Enquanto os jovens atuam, 

uma voz em off narra o que está acontecendo na perspectiva da física (Figura 56).  

 

 

Figura 56 - Print de tela 3 

 

 A narrativa retorna para a conversa entre o “monitor” e sua colega, que agora 

caminham pelo play e passam por diversos lugares diferentes deste espaço: local de jogos, 

escadas, corredores. O próximo exemplo ilustrativo é sobre um menino que estava se 

exercitando e encontra outro que está agasalhado, mas não confortável. Os dois estão sentados 

frente a frente e há uma mata verde enorme ao fundo. A dinâmica é a mesma. A voz em off 

narra o que acontece (Figura 57).  

 

 

Figura 57 - Print  de tela 4 
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 O terceiro exemplo é similar ao segundo em termos de conteúdo, mas ocorre em outro 

cenário. Um menino chega de uma corrida com dois casacos, e começa a retirá-los. Seu 

colega, que está com frio, pega o casaco e se cobre (Figura 58). 

 

 

Figura 58 - Print de tela 5 

 

 A próxima cena reproduz o esquema das anteriores – da “aula” ao ar livre – e os 

alunos finalizam o assunto.  Entre o vídeo da internet e a realidade da escola, é apresentada 

uma tela preta com enormes letras brancas,  deixando clara a divisão de contextos (Figura 59).  

 

 

Figura 59 - Print  de tela 6 

 

 A narrativa retoma os dois atores iniciais saindo da sala de aula após a prova. 

Conforme vemos na Figura 60, a perspectiva da câmera mostra os alunos andando na direção 

contrária ao espectador. Os dois conversam e o aluno que pediu ajuda diz que foi mal na 
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prova porque “não caiu conforto térmico”, deixando seu colega surpreso. Esse foi o momento 

em que os alunos inseriram uma pequena cena de humor (Figuras 60 e 61). 

 

 

Figura 60- Print  de tela 7 

 

Figura 61 - Print  de tela 8 

 Os alunos representam a si mesmos em situações comuns dentro da escola (quando um 

colega pede ajuda a outro na biblioteca) e relativamente artificiais fora da escola. Nas 

entrevistas, eles reconheceram que “passar naturalidade” num diálogo sobre conforto térmico 

era complicado e, por isso, optaram em fazer um formato típico de aula: não uma aula 

tradicional, mas explicações enquanto passeiam, num ambiente diverso da escola. O aluno 

que explica o assunto se caracteriza como um monitor que conversa com sua colega 

interessada sobre o conforto térmico. Os outros alunos representam pessoas comuns que 

sofrem com o calor ou frio e aparecem nas cenas curtas e ilustrativas. Os cenários são a 

biblioteca do colégio e o playground de um prédio típico de classe média, localizado próximo 

a uma montanha verde pujante. Os alunos estão vestidos com o uniforme nas cenas inicial e 

final e com roupas despojadas no play. Na cena da academia, estão com roupas de ginástica. 
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A música de fundo toca apenas ao longo das cenas externas à escola. Ela às vezes é 

imperceptível, mas causa uma sensação de calma e pulsação lenta para o espectador.  

 Os atores não se dirigem aos espectadores, mas interagem entre si. Os planos são 

médios e o espectador é convidado a assistir à aula junto com a aluna interessada. A câmera 

acompanha o monitor e sua colega enquanto caminham, sugerindo dinamismo. Enquanto as 

cenas ilustrativas são mostradas, a câmera fica parada, convidando o espectador a uma atitude 

contemplativa. Na cena final na escola, a câmera também fica imóvel, mostrando os alunos 

saindo da sala de aula e se afastando de costas. Isto pode sugerir que o assunto não é de 

interesse do espectador ou que seu envolvimento não é significativo na cena.  

 O tempo de exposição dos atores que representam o monitor e sua colega aprendiz, 

que são os porta-vozes do conteúdo curricular, é maior do que o de todos os outros. A ênfase 

do vídeo está nas cenas em que eles aparecem. As outras não parecem ter a mesma 

importância. O cumprimento das orientações do professor aparece no texto verbal e não tanto 

nas imagens. Estas, juntamente com a música,  revelam um aspecto interessante: o contraste 

entre a escola – que é vista como o lugar onde os alunos estão tensos com as 

responsabilidades e se “ferram” com as provas – e o mundo virtual, o do vídeo,  onde há 

verde, uma conversa tranquila ao som de uma música calma, imagens bucólicas do Rio de 

Janeiro com o foco nas nuvens passando em câmera rápida.  Como se a vida real estivesse 

sendo representada na cena da escola e as outras fossem de outra materialidade ou virtual.  

 O conhecimento formal é desenvolvido em forma de aula neste mundo virtual. Nele os 

pares se ajudam, os conceitos são ilustrados na prática e há uma paisagem verde emoldurando 

tudo. O verde da mata também contextualiza o conforto térmico, pois a floresta neutraliza o 

calor e o frio, representando o bem estar que sentimos quando a temperatura é agradável.  

 

Vídeo 7: Marx vs Rothbard: os extremos seriam a solução? 

 

 O vídeo de geografia, proposto pelo professor Danilo para a 2ª série de EM, teve uma 

diferença em relação aos outros. A pedido dos alunos, o professor organizou uma espécie de 

“Oscar” para os melhores, de modo que a atividade teve, na prática, duas avaliações: uma 

relativa ao conteúdo curricular (cujo valor era 3 pontos) e outra relativa à parte técnica, á 

criatividade, ao figurino, fotografia, etc (as categorias iguais às do Oscar). A segunda 

avaliação causou um alvoroço na série, gerando tanto empolgação quanto críticas por parte 

dos alunos.   



113 
 

 
 

 A proposta do professor foi que os alunos criassem um debate confrontando duas 

ideologias políticas discordantes com seus fundamentos e ideias principais. As ideologias 

foram sorteadas pelos grupos, bem como o papel de cada um (diretor, roteirista, ator, 

figurinista, etc). O vídeo analisado foi o que ganhou prêmio de direção do “Oscar”.  

 As tomadas iniciais focalizam os assentos de um ônibus (Figura 62) em movimento, 

alternadas com formigas andando num concreto cinza. Os alunos entram neste ônibus com 

suas mochilas. A ambientação sugere uma cidade agitada, com muitos carros passando, 

música de saxofone ao fundo.  

 

 

Figura 62 - Print  de tela 1 

  

 No início da narrativa, uma voz em off  faz um preâmbulo do que será visto no vídeo e 

as tomadas mostram o Parque Laje
18

 enfatizando sua suntuosidade, as palmeiras, os arcos 

altos. Quando a narrativa efetivamente começa, dois amigos se encontram num bar, onde há 

um garçom atrás do balcão e uma mulher bêbada chorando ao fundo. Os amigos começam a 

debater as ideologias sob os pontos de vista de Marx e Rothbard e cada um toma partido das 

ideias de um autor. O garçom entra na conversa, tentando enriquecer o debate, mas logo se 

retira para trabalhar. A discussão vai se intensificando a tal ponto de, no meio do vídeo (aos 

13:17 min), os jovens se “transformarem” nos próprios autores. Eles enfrentam um ao outro 

ferozmente e caem em um lugar chamado por eles de “limbo intelectual”, uma espécie de 

mundo alternativo.  

                                                           
18

 O Parque Laje fica na Zona Sul do Rio de Janeiro.  



114 
 

 
 

 O limbo intelectual é um lugar verde, bonito e calmo (Parque Laje) (Figura 64). É lá 

que começam a relativizar suas posições, conversar mais calmamente e ampliar seus pontos 

de vista. Depois de conversar por mais um tempo, inclusive com mais dois personagens (um 

empresário inescrupuloso e uma faxineira), eles retornam para o bar e para suas próprias 

identidades de estudante. Na cena final, o radicalismo é atenuado.  

 A estrutura temporal do vídeo pode ser vista na Figura 63:  

 

 

Figura 63 – Esquema da estrutura do vídeo Marx vs. Rothbard: os extremos seriam a solução? 

 

 

Figura 64 - Print  de tela 2 

 

 O foco nos assentos do ônibus e nas formigas em movimento no concreto sugere que 

os alunos parecem querer representar-se como membros da classe trabalhadora. Parece haver 

uma analogia entre as formigas, símbolo do trabalho árduo e pouco recompensado, e os 

alunos. As tomadas do Parque Laje contrastam com a agitação, o ônibus e as formigas. O bar 

como cenário inicial nos remete a uma característica do imaginário carioca, em que o bar ou o 

boteco “não é um estabelecimento comercial, mas uma instituição poética” (CONRADO; 

QUEIROZ, 2010, p. 214).  É ali que o carioca pode “dar uma passada”, tomar uma cerveja, 

ler um jornal e “resolver os problemas do mundo” (CONRADO; QUEIROZ, 2010, p.213). O 

vídeo parece representar esta faceta do bar, um local onde se discutem assuntos políticos e 

Introdução 
Cena do 

bar 
Limbo 

intelectual 
Cena do 

bar 
Making of 

0:00 ..................,,,,,,,,.....0:.43..................................13:24................................23:37..............................23:56........... 
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ideias (em geral superficialmente) um local apropriado como cenário da produção. O primeiro 

quadro da narrativa focaliza a primeira página do jornal O Globo em primeiro plano, num 

close, reforçando os estereótipos do lócus escolhido para a discussão política (Figura 65). 

Outro estereótipo do boteco é representado pela presença de uma mulher bêbada (cabelos 

desarrumados, cabeça deitada no balcão), que fica chorando ao fundo enquanto os alunos 

debatem.  

 

Figura 65 - Print  de tela 3 

 

 Outros detalhes mostram de que modo os alunos transmitiram suas ideias além do 

texto verbal. O estudante que defende Marx está com a camisa vermelha e se posiciona, 

geralmente, à esquerda da tela. O outro está com a camiseta da seleção brasileira e está do 

lado direito (Figura 66). No fim da narrativa, eles retornam do limbo intelectual em posições 

invertidas, percebem o erro, ficam constrangidos e destrocam de lugar, voltando aos seus 

locais de origem. Os alunos justificaram:  

 

“A gente pegou uma inspiração nos coxinhas e mortadelas, então a gente fez uma 

jogada assim: O A38 ficou com a camisa vermelha e o A36 ficou com a camisa do 

Brasil, A38 ficou com o coque samurai, então a gente fez essas brincadeiras com o 

que estava acontecendo no momento, né”
19

.  

 

                                                           
19

 A locutora aqui faz alusão a um agente da polícia federal que fez sucesso em 2016 por seu estilo “hipster” ao 

ter escoltado um político poderoso à prisão. Lembramos que esta pesquisa foi realizada num momento 

conturbado pelo qual o país passou. 



116 
 

 
 

 

Figura 66 - Print  de tela 4 

 

 No “limbo intelectual”, Marx tem barba, barriga e terno com suspensórios. Rothbard 

também se veste com terno, suspensórios e gravata borboleta, de modo a reproduzir os 

retratos que conhecem dos autores e o figurino do século XIX (Figura 67). 

 

 

Figura 67 - Print  de tela 5 

 

 Ao longo do vídeo, a câmera alterna planos médios, closes e planos abertos. Nas 

tomadas do bar, os planos são mais fechados e a câmera mais dinâmica. Ela acompanha o 

debate focalizando ora o esquerdista, ora o direitista. Essa tática cria uma sensação no 

espectador de estar participando do debate com um e com outro. À medida que a discussão 

vai ficando acalorada, os textos são mais curtos e os movimentos da câmera mais rápidos, até 

chegar ao clímax, quando os dois debatedores se enfrentam e a câmera se distancia um pouco 

(Figura 68). No limbo intelectual, predominam os planos médio e aberto. Como o ambiente é 

um lugar amplo, bonito e com muito verde, o plano aberto se mostra propício a mostrar este 

panorama. Em termos de significado, o plano aberto neste ponto do vídeo sugere que o Parque 
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Laje é também um personagem que, indiretamente inspira os atores a acalmar e relativizar 

seus pontos de vista radicais.  

 

 

Figura 68 - Print  de tela 6 

 

 Os personagens principais tomam quase que a totalidade do tempo no vídeo, mas o 

tempo de cada um separadamente é similar, ou seja,  nenhum dos dois é privilegiado neste 

sentido. Esse aspecto atende o propósito de responder à pergunta (retórica), título da 

produção: “os extremos seriam a solução”? 

 No limbo intelectual, a discussão não é muito diferente do debate no bar. Mas em dois 

trechos, dois novos personagens entram na conversa: o garçom agora é um deputado corrupto, 

que entra na discussão para defender a democracia, e uma faxineira vestida como se 

pertencesse ao século XIX (Figura 69) apresenta colocações mais realistas e pragmáticas. É 

ela que chega à conclusão de que eles não vão alcançar nenhum acordo, mostrando-se mais 

sensata do que os intelectuais.  

 

Figura 69 - Print  de tela 7 
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 O vídeo como um todo, apesar de representar uma conversa de bar, tem uma estrutura 

mais expositiva, pois o discurso dos debatedores é formal e didático. Não há interação dos 

atores com o espectador, só entre eles. Compete ao espectador atento aprender os dois pontos 

de vista relativos ao marxismo e ao anarcocapitalismo ao longo de toda a produção. As cenas 

finais são do making of. Neste ponto, os alunos apresentam os erros de gravação, a preparação 

dos atores e as brincadeiras. Neste momento, todos os componentes do grupo aparecem. 

 

Vídeo 8: Funk das Organelas 

 

 A proposta da professora Vânia foi a criação de uma música cuja letra estivesse 

relacionada ao conteúdo de biologia (células, citoplasma, organelas), e a produção de um 

clipe com esta música. O vídeo incluído no corpo de dados é bem curto e apresenta o remix
20

 

de um funk falando sobre organelas. 

 Para realizar este trabalho, as alunas, amantes do funk, tomaram uma música que 

estava na moda na época (Bumbum Granada
21

) e criaram uma letra, fazendo um remix com a 

matéria de biologia. O vídeo é composto de duas cenas em dois locais diferentes no qual os 

alunos aparecem dançando funk fantasiados enquanto a música toca ao fundo.  

 A primeira cena foi filmada no quarto de uma das meninas. O cenário sugere o interior 

de uma célula. As alunas aparecem dançando, fantasiadas, com armas de brinquedo nas mãos, 

como se estivessem atirando em outra aluna, que cai no chão como se tivesse sido atingida. A 

imagem insinua que as meninas são as organelas protegendo o DNA (Figura 70). As fantasias 

serviram para elas esconderem suas identidades por causa da timidez. Uma das alunas disse 

“Ainda bem que eu coloquei uma máscara pra eu me sentir melhor.” A segunda cena é 

filmada no playground de um prédio de classe média e vemos as alunas dançando ou lutando 

uma espécie de capoeira enquanto a legenda repete o refrão da música (Figura 71). A música 

é cantada por uma das meninas acompanhada apenas da batida do funk ao fundo. 

 Ambas as cenas são filmadas em plano médio, o que indica uma distância de quem 

assiste. Na primeira cena, a do quarto, a câmera é posicionada de cima para baixo. Em se 

tratando da representação de uma célula, que é microscópica, o ponto de vista de cima para 

baixo parece sugerir que o quarto é uma célula vista por um microscópio e o espectador, 

alguém que olha através dele. A segunda cena é filmada no ângulo plano, ou seja, na altura 

                                                           
20

 Remix é o nome dado para uma música modificada por outra pessoa. 
21

 Pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=EWcOY14GWwM 
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dos olhos, o que mantém uma certa distância do espectador. Apesar de a segunda cena ser a 

continuidade da primeira, elas parecem dissociadas visualmente. O que as conecta é a música. 

De acordo com Iedema (2004),  uma das técnicas para dar continuidade e coesão às cenas e 

imagens é manter a continuidade sonora através dos cortes visuais. A construção da 

continuidade tem importantes implicações para como nós apreendemos a construção fílmica. 

No caso do Funk das Organelas, a música é o elemento mais importante. Talvez por isso as 

alunas tenham inserido as legendas com a letra da música na frente da imagem, encobrindo 

parte dela, mostrando sua importância e ênfase no vídeo como um todo. Uma suposição da 

letra da música ser tão ressaltada é que as alunas podem ter usado este recurso como forma de 

permitir que seu auditório participasse do vídeo cantando. Em entrevista, elas mencionaram 

que “a música fica na cabeça”, e que, às vezes, no meio da aula começam a cantar. A 

professora canta junto. Além disso, a batida do funk foi considerada uma boa forma de 

memorizar o conteúdo curricular. Uma delas analisa que “Na hora da prova é só lembrar da 

música”. 

 

Figura 70 - Print  de tela 1 
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Figura 71 - Print  de tela 2 

 Um dos aspectos mais interessantes na produção deste vídeo foi o que as alunas 

disseram sobre seu aprendizado na atividade: 

Que a gente pode relacionar o nosso cotidiano com a escola, né. Que não é uma 

coisa muito separada. Que pode também ser divertido, sabe, o trabalho. (A19) 

 

 O fato de poderem colocar sua preferência musical num trabalho de biologia, e ter a 

professora cantando junto com elas, fez as alunas sentirem que podiam se expressar e associar 

sua subjetividade ao conteúdo curricular. Além disso, assim como em outros vídeos desta 

pesquisa, a diversão aparece como um dos aspectos associados a este trabalho. 

 Ao comparar com o vídeo sobre conforto térmico (que elas também fizeram, mas que  

não foi incluído no corpo de dados), elas o avaliaram como muito rígido e cheio de regras. 

Sua preferência foi por esta produção, porque tiveram mais liberdade para criar. Até criaram 

um nome para o grupo: “Panteronas Biológicas”. Uma das coisas mais significativas para elas 

foi “a gente ter conseguido relacionar a matéria com o funk, e todas as coisas.” 

  

Vídeo 9: Questões de Gênero 

 O vídeo sobre questões de gênero foi proposto pelo professor de Sociologia Maurício 

um pouco antes de a greve acontecer (em novembro de 2016), e seus alunos começaram a 

produzi-lo em fevereiro, no retorno às aulas, perto do carnaval. De acordo com o docente, 

essa temática é ampla, porque se pode falar de transfobia, homofobia, feminismo, machismo e 

“cada grupo poderia escolher o tema que quisesse dentro desse guarda-chuva geral da 

temática de gênero para poder fazer o trabalho.” Ainda segundo o professor, a proposta 
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suscitou diferentes subtemas, com formatos diferentes. Houve remixagens, vídeos cômicos, 

entrevistas com pessoas trans.  

 O vídeo selecionado para a análise tratou do assunto feminismo/machismo de uma 

forma bem humorada aproveitando a proximidade do carnaval
22

. Segundo as jovens, o vídeo 

foi baseado em  dicas do folheto de uma revista feminista chamada “As Minas”, que ensina 

como diferenciar paquera de assédio durante as festas. O resultado foi um vídeo divertido e 

irônico, que apresentou um esquema bem didático em sua estrutura. As alunas, fantasiadas 

com chapéus, 1) falavam o número da “dica”, 2)  faziam uma brincadeira com a câmera 

rápida como se estivessem brincando carnaval (imagens em tom sépia); 3) aparecia uma cena 

de um rapaz tentando assediar uma garota; 4) criticavam ironicamente as atitudes dele e 5) 

explicavam o que  fazer e não fazer na situação. O esquema do vídeo pode ser visto na figura 

72:  

 

  

  

Figura 72 – Esquema da estrutura do vídeo Questões de Gênero 

 

 As alunas fazem o papel de conselheiras modernas e sarcásticas, que ensinam aos 

homens como agir com as mulheres ou com a população LGBT no carnaval. O rapaz que faz 

o assédio nas cenas ilustrativas representa o machista que não tem noção de como agir.  Os 

diálogos estereotipados e a atuação do aluno sugerem cenas do assédio caricaturais (Figuras 

73, 74, 75, 76, 77). 

   

Figura 73- Print de tela 1:Apresentadoras    Figura 74 - Print de tela 2:Brincadeira em câmera rápida 

                                                           
22

 Pode ser visto em https://www.facebook.com/luiza.tork. 
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Figura 75- Print de tela 3: Número da dica      Figura 76- Print de tela 4:Cena caricatural do assédio 

 

  

Figura 77- Print de tela 5:Crítica sarcástica das conselheiras 

 

 A orientação do vídeo é toda voltada para o espectador. As apresentadoras olham para 

a câmera e conversam com seu espectador, referindo-se a ele como um homem que precisa 

das dicas. Por exemplo, numa cena, representam um diálogo que pode acontecer num assédio 

(“gostosa”, “rabão”, etc) e dizem: “Não faça isso, só não faça”. As expressões faciais são de 

recriminação. Lembramos que  de acordo com Jewitt e Oyama (2010), olhar diretamente para 

o espectador estabelece uma relação imaginária com ele. Um elemento que revela a demanda 

da atenção do espectador é a repetição enfática da palavra “você”, bem no começo. A 

entonação desta palavra foi um recurso semiótico usado por elas para chamar a atenção de seu 

público-alvo, os homens. Na entrevista, as jovens disseram que o assunto mostra “uma coisa 

que você vive com isso, e como principalmente quem ia aparecer no vídeo éramos nós duas, 

somos duas mulheres, foi muito mais fácil para a gente falar sobre o machismo”.  Uma delas 

está também envolvida com o movimento feminista do colégio, e a criação deste vídeo foi 

muito importante para ela: 

Olha, é um tema que eu gosto muito na verdade assim e é um tema que eu convivo 

com ele todo dia, eu participo de palestras sobre isso, participo de eventos, leio os 

textos basicamente diariamente então é um tema que está muito presente na minha 

vida e eu gosto de falar sobre ele (A32). 
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 Quando as alunas viram o resultado final de seu trabalho, acharam que era de utilidade 

pública e o colocaram no Facebook, pedindo aos amigos que compartilhassem.  

 As cenas das conselheiras ocupam quase que a totalidade do vídeo, feito na casa de 

uma delas. As cenas ilustrativas foram filmadas na escola e os atores estão de uniforme. O 

plano de quase todo o vídeo é fechado, o que torna a interação com o espectador próxima.  As 

alunas estão muito perto uma da outra e por vezes, como se fosse apenas uma pessoa falando, 

completam a fala uma da outra. 

 Nas cenas da brincadeira em câmera rápida, os tons da imagem se tornam sépia. De 

acordo com Kress (2006 p. 194), a escolha da cor numa composição visual é um dos 

elementos usados para dar destaque a diferentes partes desta composição. Apesar de a cor 

sépia em geral referir-se a fotos antigas e meio amareladas com o tempo, neste caso, a 

mudança de cor foi utilizada como um elemento de descontinuidade. A aluna que fez a 

edição, disse que é importante mudar a cor para chamar a atenção do espectador no caso de 

uma narrativa que tem muita fala:  

Coloquei cor sépia e no final preto e branco, porque aí, quando muda de cor, a 

percepção da pessoa, a pessoa meio que vê que alguma coisa mudou então chama de 

novo a atenção, porque se ficar muita fala, uns cortes também na hora de cortar a 

pessoa fica ah, cortou para aonde? Isso estimula um pouco a pessoa a prestar 

atenção, eu acho que quando é um vídeo mais de conversa, mais sequencial, até sei 

lá um vídeo...(A33) 

 

 Ela usou este recurso no fim do vídeo também, quando as meninas adotam um tom 

sério para falar dos problemas enfrentados pelos movimentos feministas. Neste trecho, a 

imagem é em preto e branco. Outro recurso usado para dar destaque a alguns elementos foi o 

uso de legendas para reforçar o que estavam falando.  Os números das dicas aparecem em 

vermelho forte junto com as falas delas. E, numa cena, a palavra “NÃO” aparece bem grande 

em vermelho, ocupando toda a tela.  

 Quando analisamos o vídeo como um todo, verificamos que transparecem algumas 

concepções pessoais das alunas sobre o assunto. Uma delas é o respeito às escolhas sexuais 

das pessoas. De uma forma bem humorada, elas criticam o rapaz que faz o papel do machista 

porque ele tenta se juntar a um casal de meninas gays. Ao aconselhar o espectador a respeitar 

as identidades de gênero, elas dizem: “até porque, o que é uma brincadeira prá você, é uma 

luta cotidiana delas”. No entanto, ao mesmo tempo em que passam uma imagem de meninas 

liberais, numa das dicas, “como não ser o pedófilo babaca”, elas associam um homem mais 

velho que se aproxima de uma menina bem mais jovem no carnaval, a um pedófilo. O fato 
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delas recriminarem esta situação, pode soar como um estereótipo. Isto só ocorre neste 

momento, nas outras dicas elas se revelam liberais, sarcásticas e irônicas. 

 Na cena final, elas desincorporam as personagens de conselheiras, o vídeo fica preto e 

branco, seus tons de voz e expressões faciais mudam e se tornam mais sérios.  Neste 

momento, explicam que no carnaval, o machismo se torna mais banalizado e visível.  Isso 

pode estragar o carnaval de muita gente e todos merecem se divertir nesta época. Pedem 

atenção ao vídeo e que o espectador repasse aos seus “amiguinhos”. 

 

VÍDEOS 10 e 11: Salto de Vara e Botafogo 

 

 Estes dois vídeos foram agrupados nesta seção porque exemplificam uma das práticas 

bastante significantes do nosso tempo: a remixagem. Remixar significa apropriar-se de 

artefatos culturais já existentes e recombiná-los em novos tipos de criação. De acordo com 

Kress (2010), os métodos de produzir textos por meio do remix têm implicações pedagógicas 

e sociais profundas. Para ele, os atos de selecionar, reemoldurar e fazer justaposição dos 

textos ou imagens já existentes são um modo significativo de composição para os jovens. 

Deste modo, os jovens geram novas formas de produzir conhecimento e, com isso, novas 

formas de identidade. Em vez de fazer suas próprias filmagens ou fotos, os alunos usam o que 

encontram na internet e criam novos textos, inserindo o conteúdo curricular para ilustrá-lo de 

algum modo. No campus pesquisado, as atividades de vídeo do nosso corpo de dados foram 

feitas fora da escola, com pouca ou nenhuma orientação do professor quanto à parte técnica 

ou de composição, e os alunos não tiveram esclarecimentos sobre questões de propriedade 

intelectual, apropriação, etc. Essa é uma das críticas quanto ao uso da remixagem. Erstad 

(2007) afirma que, na perspectiva da escola tradicional, a prática de “copiar e colar” é vista 

como plágio, portanto, antiética. O problema é que a simplicidade desse ato é vista com 

desconfiança no contexto da educação, mas ao mesmo tempo, abre a possibilidade de 

combinar diferentes recursos semióticos. 

 Em contrapartida, Burwell (2013) sustenta que: 

Reconhecer o potencial pedagógico da remixagem e então considerar como pode ser 

usada para introduzir conversas críticas sobre representação, apropriação, 

criatividade e propriedade intelectual são passos importantes em incorporar textos e 

práticas digitais contemporâneas nas salas de aula de letramento. E também educa 

adolescentes e jovens a pensar criticamente sobre o poder da mídia. (tradução nossa) 
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 A autora, ao aprofundar o olhar sobre a remixagem, afirma que, à medida que esta 

prática tem evoluído, distintos subgêneros têm emergido, tais como supercut - clipes curtos 

que ilustram uma única ideia selecionada de uma variedade de textos e editada juntos numa 

sucessão rápida – além de remade trailer
23

, hybrid crossovers
24

 e paródia
25

. Nos exemplos 

analisados para esta pesquisa, temos dois casos de supercut. No primeiro, os alunos 

escolheram um vídeo da internet e o combinaram com um desenho no papel para explicar o 

conteúdo de física. No segundo, os alunos escolheram algumas fotos da internet e montaram 

seu texto usando o conteúdo curricular de inglês. 

VÍDEO 10: Salto de vara 

 O vídeo foi produzido por alunos de 2ª série de Ensino Médio para a professora de 

Física. A docente é uma entusiasta desta prática em sua disciplina, e desde os anos 1980 pede 

que seus alunos produzam vídeos. Normalmente pede que seus alunos criem vídeos que 

demonstrem algum conceito ou experimento de física para exibir para seus colegas. Assim, de 

acordo com a professora, todos aprendem fazendo o experimento ao filmar e depois exibindo-

o. Nesta produção, os alunos deveriam explicar a dinâmica da troca de energia no salto de 

vara. No vídeo analisado, retiraram um  trecho de um vídeo do Youtube e duas imagens: um 

desenho colorido do Einstein e um desenho do movimento do salto de vara para a explicação,  

ilustrando o conceito de energia cinética.  O esquema da estrutura do vídeo pode ser vista na 

Figura 78: 

 

 

 

                 

 

Figura 78: Esquema da estrutura do vídeo Salto de Vara 

 

 Inicia-se com um vídeo das Olimpíadas 2016 que mostra o atleta Tiago Braz da Silva 

no seu salto vencedor contra o francês Lavillenie. A cena do salto é repetida três vezes. A 

primeira vez é exibida inteira e sem cortes e segue até o momento em que o brasileiro vence e 

                                                           
23

 Pedaços de filme para criar novos trailers. 
24

 Introdução de personagens de um programa de TV ou filme em outro. 
25

 Análise mais profunda de um personagem, crítica política ou humor sobre um aspecto de um programa. 

Cena 
retirada do 

Youtube 
Einstein 

Cena 
repetida em 
câmera lenta 

Cena 
repetida em 
câmera mais 

lenta 

Desenho 

Narração em off 

0:00...........................0:29.............................0:43..............................1:10.............................1:43............. 
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as pessoas gritam: “É ouro!”,  suscitando a atenção e a emoção do espectador. A narração em 

off  diz respeito ao acontecimento da vitória do Brasil no salto de vara. Logo depois entra um 

desenho com o retrato de Einstein, e o aluno explica que o salto “é cheio de física”. Na 

segunda vez, o trecho é repetido em câmera lenta enquanto a voz do aluno explica o 

movimento retilíneo horizontal (Figura 79). Na terceira vez, a câmera torna-se muito lenta e 

para no momento em que o atleta vira o corpo para cair sobre o colchão. A narração em off 

continua. 

 

Figura 79 – Print de tela 1 

 Na sequência, os alunos tomam uma imagem de um salto hipotético para explicar 

como esta energia e movimento são apresentados com fórmulas que vão surgindo aos poucos, 

enquanto ele fala (Figura 80). Este trecho é o mais longo do vídeo provavelmente porque é o 

que mais interessa à professora e ela irá verificar se os alunos aprenderam seu conteúdo.  

 

Figura 80 – Print de tela 2 
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 O vídeo tem um formato expositivo/explicativo, como uma aula com recursos 

audiovisuais e sua função é de contextualizar na vida real, um conceito de física. A 

organização parece ser um elemento importante para o aluno entrevistado. Ele avaliou que o 

roteiro foi muito bem organizado, e ponderou que a organização na produção do vídeo  é uma 

coisa importante para a edição porque, segundo ele, sem planejamento, o tempo para a 

produção é maior.  Ele diz: “eu pego uma folha de caderno e aí eu vou assistindo os vídeos 

sem edição, e aí eu vou vendo o que eu vou fazer, eu deixo escrito assim o que eu pensei na 

hora que eu estava assistindo e fazer no vídeo”. 

 

VÍDEO 11: Botafogo 

 

 Este vídeo é uma remixagem supercut em que alunos do 6º ano montaram uma espécie 

de propaganda turística sobre o bairro Botafogo. A professora de inglês preparou diversos 

passos em aula para que eles organizassem e planejassem seu trabalho: primeiro entregou as 

orientações (Anexo E), depois exibiu um vídeo sobre um dos bairros do Rio feito pela sua 

colega de inglês com as estruturas e vocabulário que haviam ensinado a partir do livro 

didático e das aulas. Depois aplicou diversos exercícios com exemplos que poderiam ser 

considerados na hora da produção. Em seguida, pediu a construção, em sala de aula, de um 

storyboard  (Anexo F) com o texto a ser falado e as imagens desenhadas. Deu duas opções: 

remixagem ou filme do bairro com os jovens como atores. Em ambos os casos, eles deveriam 

aparecer de algum modo (a imagem, a voz). Houve uma hesitação da professora em exigir que 

eles aparecessem, por temer problemas com os pais da exibição da imagem dos alunos. Por 

esse motivo, diversos alunos decidiram pela remixagem. Havia duas alternativas quanto à 

língua: ou eles falavam em inglês e colocavam legendas em português ou falavam em 

português com legendas em inglês. O motivo para esta alternativa foi que, nesta escola, não se 

trabalha o inglês oral, mas diversos alunos quiseram falar em inglês.  

 A remixagem mostra diversas fotos do bairro Botafogo, que vão sendo exibidas com o 

texto em forma de legenda por cima da imagem ou na parte de baixo da tela. As imagens são 

apresentadas num ritmo regular (6 a 7 segundos cada), na batida da música. Estes alunos não 

falaram, apenas colocaram o texto em inglês junto com as imagens. A conexão texto/imagem 

ocorreu de forma sincronizada, ou seja, não houve texto dissociado da imagem que aparecia. 

No primeiro slide  aparece uma foto de três bonecos de personagens da saga de livros sobre 
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Harry Potter representando os alunos. A legenda veio em letras brancas, cobrindo a imagem 

(Figura 81).  

 

Figura 81– Print de tela 1 

 

 As fotos de Botafogo intercalam imagens diurnas e vespertinas/noturnas: as imagens 

que mostram lugares da vida cotidiana, como escola, hospital e supermercado, são 

apresentadas  de dia, enquanto as turísticas, de tardezinha ou à noite. As legendas nas fotos do 

dia a dia aparecem no meio da tela, atrapalhando sua visão geral (Figura 82) e as turísticas se 

localizam embaixo da tela (Figura 83). O Shopping Center é retratado como um ponto 

turístico, pois está em foto noturna, e as legendas se localizam na parte inferior da tela. A 

impressão do espectador é que o que é turístico merece ser visto inteiro, e o que é cotidiano 

pode ser cortado no meio, não é tão importante. 

 A relação com o espectador se dá por meio do texto escrito. Quando eles dizem: 

“Look at the view” (olhe para a vista), estão se dirigindo e ele e convidando-o a apreciar a 

foto Figura 83). 

 

 

Figura 82– Print de tela 2 
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Figura 83– Print de tela 3 

 

 O texto em inglês aparece grande e tem seu destaque sugerido pela cor vermelha.  Na 

entrevista, uma das pontuações feitas pelos alunos é que eles preferiram fazer a remixagem 

porque ficava mais prático, mais fácil (“porque estão acostumados a fazer vídeos”) e que 

deste modo, “ficava mais organizado”. Percebe-se que a organização também foi um 

elemento importante para eles na confecção deste trabalho. A timidez também foi um fator 

determinante para a decisão da remixagem. Eles disseram que são tímidos e “travam” quando 

aparecem no vídeo. A música escolhida foi uma batida de rap que perpassa todo o vídeo e dá 

seu ritmo.  

 

Vídeo 12: Bertram  

 

 Em contraste com os outros trabalhos da amostra, esse vídeo é o produto de um 

processo de adaptação de um conto literário para vídeo, envolvendo, assim,  o que Kress e 

Van Leeuwen (2006) denominam de “transdução”.  

 A proposta inicial da professora era a produção de uma peça de teatro sobre um dos 

contos do livro Contos de Taberna de Alvares de Azevedo, escritor do século XIX.  O grupo 

escolheu o conto Bertram porque, de acordo com eles, era o mais longo, “dava para trabalhar 

melhor, dava para adiantar mais coisas, dar uma enrolada assim, básica e era a história mais 

legal que tinha.” Devido ao pouco tempo para estudar e decorar as falas, os alunos pediram 

para fazer um filme porque, nesta situação, “a gente fica com o roteiro do lado, se a gente 

esquecer alguma coisa, a gente corta”.  

 Duas alunas escreveram o roteiro para adaptar o conto. Nessa tarefa, pensaram modos 

de resolver questões como os sentimentos do personagem, seus pensamentos, além de cenário, 
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atores, figurinos, etc. Outra preocupação das autoras foi “dar uma adaptada para os dias de 

hoje, assim, umas palavras menos complicadas”. Esse objetivo foi alcançado a partir da 

definição de um público-alvo imaginário na hora de escrever: crianças de 6º ou 7º ano. Isto foi 

realizado modificando as palavras e modos de expressão, alterando o estilo do autor, mas 

mantendo a coerência da história.  

 Na escrita do roteiro, as autoras suprimiram algumas cenas, como a da taverna, porque 

“não acharam importante” e acrescentaram alguns novos elementos que tem a ver com seu 

conhecimento da época e do assunto. Por exemplo, no diálogo entre o personagem principal e 

uma de suas amadas, ela diz que seu pai obrigou-a a casar com quem ela não queria (o 

comandante do navio), por isso ela era infeliz.  A figura do pai apareceu duas vezes no roteiro 

e não encontramos os trechos no conto. Na entrevista, elas justificaram a inserção desta figura 

por acreditarem que naquela época, o pai era uma figura severa que decidia a vida de suas 

filhas de forma autoritária. Outra modificação que tiveram que fazer foi devido a limitação 

dos recursos de cenário. Numa das cenas do livro, o personagem está em alto mar e sua amada 

morre. Ele a joga no mar. Para o filme, as alunas idealizaram a cena acontecendo na praia. 

 É importante enfatizar que, ao fazer a transdução de um modo semiótico para outro, o 

autor deve fazer escolhas para tornar sua comunicação mais adequada possível para se fazer 

entender. Tais escolhas conduzem necessariamente a um “comprometimento epistemológico” 

(Kress, 2010, p. 16). Em outras palavras, o autor assume a responsabilidade pelas mudanças 

quando se envolve neste processo. 

 Assim, o roteiro escrito pelas duas alunas conteve alguns elementos de suas próprias 

vidas e conhecimento, e foi complementado com o ponto de vista da diretora (que foi também 

a editora) e com a atuação dos atores, que tiveram que resolver alguns problemas na 

realização do roteiro. O uso da música, câmera lenta, repetição para gerar alegria ou suspense, 

figurinos para determinar a época, gestos e expressões dos atores para encenar sentimentos 

são algumas das técnicas utilizadas. 

 O vídeo tem 13 minutos e 10 cenas com diversos atores. A passagem de tempo bem 

como o esclarecimento do local onde estava se passando a cena, são realizados com o uso de 

algumas telas pretas com letras brancas entre as cenas (Figuras 84 e 85):  
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Figura 84– Print de tela 1 

 

 

Figura 85– Print de tela 2 

 

 A narrativa conta a história de Bertram em seu próprio ponto de vista, mas, em alguns 

pontos, se utilizam da narração em off.   Uma das autoras do vídeo explicou: “tinha algumas 

cenas do conto que a gente não tinha como atuar, não tinha como explicar.” A narração era, 

então, o recurso usado para resumir o que acontecia, para não deixar o vídeo muito longo e 

cansativo. 

 Os jovens usaram o enquadramento médio na maior parte do vídeo e alguns poucos 

closes. Esses apareciam quando havia uma cena mais dramática, e vinham acompanhados de 

alguma música. A aluna-diretora contou que as mudanças de enquadramento foram usadas 

para dar mais dinamismo ao vídeo, mas que foram feitas por tentativa e repetição. Se estivesse 

“legal”, eles mantinham, senão, mudavam. Não houve muita reflexão sobre o que queriam 

incluir ou deixar de fora da cena enquadrada. Os jovens usaram sua experiência e intuição 

para definir qual seria o melhor enquadramento para cada cena. Da mesma forma, 

intuitivamente, usaram dois efeitos especiais, a câmera lenta e a repetição da sequência em 

alguns momentos dramáticos – como a morte do marinheiro em batalha e os pés de Bertram 

ao caminhar com o intuito de se suicidar. O objetivo dos efeitos foi provocar força dramática 

às cenas. 
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 A sonorização foi inserida, principalmente, na cena da batalha entre os navios. Tanto 

os sons de tiros quanto a atuação dos alunos foram importantes para dar o tom de tensão e 

nervosismo na cena da guerra. No conto de Alvares de Azevedo esta cena é rica de detalhes e 

poesia, e a solução encontrada para representa-la foi a inserção dos recursos de sonoplastia e 

dramatização. Neste processo, os alunos tiveram que se adaptar às características da mídia 

fílmica, estabelecendo objetos para caracterizar visualmente a cena do conto e imitar a 

ambiência da história. 

 Quanto às músicas, foram baixadas da internet, e surgiam em cenas de suspense e de 

amor. De acordo com a diretora, a música “deixa o vídeo menos monótono e antecipa o que 

vai acontecer”. Eles usaram três músicas que se repetiam no vídeo nos momentos tensos e nos 

momentos tristes. 

 A época em que acontece a história foi retratada, visualmente, através do figurino. Um 

figurino simplificado com o uso de ícones representativos de uma época: o suspensório e 

chapéu no ator principal, o coque e xale na primeira mulher pela qual Bertram se apaixona 

(figura 86). O figurino também foi a solução apresentada para representar a profissão do 

comandante do navio. Ele estava sempre com o quepe, outro ícone que ajuda o espectador a 

imediatamente identificar seu papel e posição (Figura 87).  

 

 

Figura 86 – Print de tela 3 
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Figura 87– Print de tela 4 

 

 Quanto ao cenário, houve planejamento e organização prévios de onde iriam filmar. 

Houve alguma preocupação em adequar os locais à época, sugeridas pela ação de  esconder as 

tomadas elétricas do campo de visão, mas essa cautela foi parcial, pois nem todas as 

referências modernas (como os prédios da praia de Copacabana) foram ocultadas. De 

qualquer modo, a produção sugere a compreensão de que a cenografia é um elemento 

importante para se contar uma história em vídeo.  A partir da cena da batalha até o fim, as 

filmagens foram feitas na praia. Lá os alunos encontraram  barquinhos de pescadores e 

pagaram a seus donos para os usarem enquanto filmavam.  

 A partir desse exemplo, do cenário, constatamos que a produção do vídeo envolveu 

um processo de continuamente antecipar, avaliar e revisar as intenções, enquanto os autores 

adequavam os significados através das modalidades. Nos exemplos acima, os alunos tiveram 

que planejar os figurinos e cenários para sugerir uma equivalência com o conto. As cenas 

finais do vídeo podem ser vistas nas figuras 88 e 89. Elas acontecem no barco e na praia, e a 

dramatização dos alunos é um elemento fundamental nesta parte, onde há mais ação. Bertram 

e o comandante do navio lutam pelas suas vidas, terminando com a morte do comandante, 

assassinado por Bertram. 
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Figura 88– Print de tela 5 

 

 

 

Figura 89– Print de tela 6 

 

  

 As descrições e análises dos vídeos apresentados sugerem que os estudantes, apesar de 

não terem tido nenhuma orientação técnica para a criação dos vídeos, incorporaram, até certo 

ponto, a organização dos filmes e vídeos que estão na mídia comercial, sabendo utilizar a 

sonoplastia, música, os cortes, os diálogos, a movimentação da câmera, resultando num 

desenvolvimento organizado da narrativa visual. O que vimos a partir dos vídeos foi uma 

ressignificação dos formatos da mídia comercial, combinados com o conteúdo curricular. Em 

alguns dos vídeos, para conseguirem transmitir a matéria cobrada pelo professor, os alunos 

acabaram por criar textos de natureza mais didática e “professoral”, além de um formato mais 

descritivo e voltado para o espectador, como por exemplo, o vídeo Tales de Mileto e Tijuca. 

Mesmo aqueles que tentam simular um diálogo informal, estão submetidos ao conteúdo que 

devem comunicar e às vezes, o texto falado sobrepõe-se em tempo e ênfase às significações 
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das imagens. Em outras palavras, o texto oral é predominante nos vídeos, e, às vezes, algo que 

poderia ser expresso por gestos ou imagens é explicado didaticamente. Um exemplo disso é o 

vídeo Marx e Rothbard, no qual os alunos dissertam por longo tempo sobre o assunto no 

mesmo cenário e com as mesmas dinâmicas. Para conseguir realizar os vídeos inserindo a 

matéria, os jovens se utilizam da imitação de formatos midiáticos mais expositivos como: 

documentários, reportagens de rua e passo a passo explicativo. O fato de todos os vídeos 

terem sido atividades para nota, pode justificar um tom mais sério em algumas das produções 

como Tijuca, Marx e Rothbard, Tales de Mileto. As exceções a esse formato, como o vídeo 

La fôret es en dangereux, Receita de Bis e o Funk das organelas, por exemplo, foram 

propostos, pelos professores, com mais espaço para a criação livre. Deste modo, os conteúdos 

curriculares apareceram de forma mais contextualizada e não tão expositiva.  

 Na maioria dos vídeos, os alunos representam a si mesmos: são estudantes que estão 

cumprindo uma tarefa da escola, e talvez por isso, não tenham precisado de tantos adereços 

para se caracterizar. Isso ocorre também com o cenário, suas próprias casas ou locais 

próximos à escola funcionaram como a ambientação dos filmes. A movimentação da câmera, 

em grande parte dos trabalhos, é mínima, enquanto os alunos representam seu papel. O vídeo 

que apresentou maiores experimentações neste quesito foi o La fôret es en dangereux, no qual 

os estudantes fizeram algumas brincadeiras com  ângulos e perspectivas.  

 Apesar de estarem cumprindo uma tarefa escolar, podemos encontrar muitas 

expressões de criatividade, cultura, humor. A cultura juvenil e a autoria podem ser vistas nas 

músicas escolhidas por eles, nas brincadeiras e piadas, no vestuário e nos locais onde 

filmaram (lembramos dos bichos de pelúcia ao fundo da casa da “jornalista” do vídeo Tijuca). 

A partir da visualização desses vídeos escolares, podemos identificar alguns dos valores 

importantes para os alunos, que eles podem ter revelado até mesmo sem perceber. Como 

vimos no vídeo Receita de Bis, a amizade, a alegria, solidariedade e espírito democrático 

foram demonstrados pelo andamento da narrativa.  

 Os dois casos de remixagem demonstram que essa atividade pode ser tão criativa 

quando as filmagens, pois os alunos devem escolher as imagens e fazer a composição 

organizadamente, de modo a incluir o conteúdo escolar.  

 O vídeo que pressupunha fazer a transdução a partir do conto Bertram revelou a 

fluência dos alunos em transformar uma história de difícil interpretação, com linguagem 

complexa, num vídeo de fácil compreensão, interessante e com cenas de humor. 
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 Enfim, a partir dos vídeos, podemos conhecer a vida cotidiana dos alunos, alguns de 

seus gostos, suas capacidades de composição criativa, seus valores e formas de organização.  

 Fresquet (2011, p. 100) afirma que quando as crianças e adolescentes têm uma câmera 

na mão, frequentemente fazem filmagens que “reproduzem retalhos da opacidade e da 

mesmice que nos traz a cultura do consumo, produto da hegemonia do capital globalizado e 

legitimado nas mídias”. Após a análise dos vídeos feitos pelos estudantes desta pesquisa, 

vamos de encontro a essa afirmação da autora, por achar que, apesar de utilizarem os formatos 

da mídia, os alunos expressam sua subjetividade, demonstram seu conhecimento de mundo e 

escolar. Podem, ainda, usar os vídeos como denúncia de situações que os incomodam (ex. 

Questões de gênero) e de problemas que afetam sua cidade, aprender a usar os registros de 

linguagem adequados a diferentes públicos-alvo e a transduzir textos. Ou seja, a 

intermediação da escola possibilita que a produção de vídeos desenvolva, nos jovens, olhares 

diferentes para duas de suas realidades cotidianas: a escolar e a sua relação com a mídia.   
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 4. Encontrando tesouros no fundo do mar  

 

  Este capítulo visa apresentar os achados das análises realizadas para possibilitar uma 

visão abrangente dos dados e permitir o diálogo com a literatura discutida no capítulo 2.   

 Na organização dos resultados decorrentes do diálogo entre dados e a literatura 

pertinente, três temas abrangentes emergiram, e são eles que constituem os eixos principais 

segundo os quais a discussão do capítulo é estruturada: 

 

 Experiência com as TIC no cotidiano e na escola  

 Preconcepções, objetivos e critérios  

 Experiências de aprendizagem  

 

4.1. Experiência com as TIC no cotidiano e na escola 

  Ao pensar sobre a centralidade da mídia nas mudanças sociais e culturais da 

sociedade contemporânea, principalmente sobre os jovens, Rosado e Mammede-Neves (2013) 

afirmam que os artefatos digitais contribuem de maneira decisiva para a mudança de hábitos e 

maneiras de ver o mundo, assim como ocorreu na introdução de outras tecnologias em outros 

momentos da história (prensa, projetor, TV, etc).  Os autores afirmam que os diversos estudos 

sobre a inserção dos objetos técnicos apontaram o surgimento de novas práticas, 

subjetividades diversas e modos de uso originais  que sugeriam um detalhamento mais 

apurado:     

O uso de chats, o envio de e-mails, os serviços de geolocalização portáteis (GPS), as 

coleções de músicas na palma da mão, os jogos digitais portáteis, as conexões em 

redes sociais, a publicação de blogs e fotoblogs são formas concretas de se perceber 

que o cotidiano das novas gerações não é, ao menos aparentemente, o mesmo das 

anteriores (ROSADO, MAMMEDE, 2013, p. 344). 

 Tomando como base os estudos de Migliora (2013), Rosado e Mammede-Neves 

(2013, p. 345) afirmam que “os jovens preferem as atividades voltadas ao entretenimento e à 

comunicação, especialmente com aquelas pessoas mais próximas de sua rede de convivência 

‘off-line’”. Além disso, não sinalizam exercitar habilidades de criação e produção de mídia, 

preferindo baixar e consumir produtos, principalmente no formato de vídeos e músicas. Esses 

achados são coerentes com as respostas aos questionários dos jovens dessa pesquisa, que 

demonstram que suas preferências em relação às mídias consistem em acessar as redes sociais 
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para conversar com amigos, além de assistir séries e ouvir músicas. As informações  relativas 

a seus hábitos e experiências com as TIC foram ampliadas nas entrevistas, nas quais os 

estudantes apresentaram também opiniões favoráveis e/ou críticas em relação seu próprio uso 

das tecnologias no dia a dia e na escola. Assim, como identificamos nos questionários, há um 

uso bastante frequente do celular e de outras tecnologias de convergência, como o 

computador e o tablet. No caso das alunas mais novas, suas falas indicam a presença dos pais 

e talvez até mesmo um tipo de controle parental no uso, como revelado neste pequeno diálogo 

travado pelas alunas que fizeram a Receita de Bis: 

Excerto 1 (diálogo): 

— Eu gosto de usar meu celular, pois ganhei um novo, gosto também de usar vídeo 

game, pois costumo jogar com meu padrasto, gosto, também, de junto com minha 

avó, ver TV, vemos várias novelas. (A1) 

— Eu uso o celular, muito mesmo, às vezes minha mãe quer tirar ele de mim. (A2) 

— Minha mãe também. (A1) 

— Eu tenho um Tablet, mas na realidade quem usa é meu pai, porque quando eu vou 

mexer, ele zerou a bateria. (A2) 

— Fico, também, nas redes sociais, conversando e tudo mais, no entanto, não tenho 

Facebook, porque meu pai não gosta muito. (A1) 

 

 A família, no entanto, se revela não apenas como “controladora” do uso, mas também 

atua com trocas construtivas e formativas. Uma aluna, ao responder sobre qual o meio de 

comunicação que mais utiliza para se manter informada, revelou: 

   Excerto 2: TV e meu avô.(A1) 

 Por vezes, os próprios alunos tentam exercer um autocontrole sobre o que consideram 

o uso excessivo do celular: 

Excerto 3: Eu queria usar mais o computador ou celular alguma coisa pra pesquisar 

mais ou ver vídeos mais pra estudar e não tanto pra usar rede social. É, e esse 

negócio de ter 3G e essas coisas assim, tá com o wi-fi ligado toda hora é muito 

difícil porque é muito tentador e aí eu meio que me impus uns limites nisso (...) E eu 

também tô na minha formação. Então não quero ser uma pessoa tipo viciada! (A7) 

 

 As alunas da 1ª série também reconhecem que ficam muito tempo nas redes sociais e 

tentam fazer um autocontrole, às vezes pedindo ajuda dos pais: 

Excerto 4: (diálogo) 

— (uso o celular) O tempo todo, o tempo todo. Eu tenho problema até para 

concentração às vezes, eu tenho que desligar, tirar as notificações, porque é o tempo 

todo. Se deixar, eu fico direto. (A18) 

— Bom, eu não uso tanto assim, eu uso... mas geralmente no final de semana eu uso 

bastante. Mas dia de semana eu uso só na parte da noite mesmo. (A19) 

 

 Os pais também são acionados, a pedido do próprio aluno, para exercer algum limite: 

Excerto 5: Eu acho que eu sou meio que um meio termo entre as duas, porque eu 

não sou completamente viciada, mas eu também não uso só no final de semana. Mas 

prá estudo também, essas coisas, eu pego e falo: pai, esconde, entendeu? Porque 

senão eu fico ali: ah! deixa eu usar a calculadora, ah! mensagem! (A17) 
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 As falas de A1 e A2 sugerem que os pais são acionados como sujeitos de controle ao 

uso excessivo do celular. Os alunos dessa investigação parecem “se acanhar” ao falar do 

tempo excessivo conectado à internet, que parecem considerar negativo.  De modo diverso, 

Rosado e Mammede-Neves (2013, p.363) falam sobre sua investigação que traz informações 

diferentes. De acordo com eles,  

Os jovens não se acanham em falar sobre as horas excessivas em uso da Internet, 

pois, no grupo estudado, não aparece como preocupação central esconder o tempo 

que passam on-line e nem muito menos a substituição das relações presenciais pelas 

on-line. A Internet aparece aqui menos como vício e mais como algo que se tornou 

integrado à vida deles, embora a sedução da rede os faça ficar mais tempo do que 

pretendiam, usando-a inclusive como extensão das amizades cultivadas em outros 

espaços ou ainda como fuga de tarefas consideradas ruins, sem sentido e interesse; 

nesse caso, principalmente as tarefas escolares realizadas em casa. Em síntese, os 

problemas gerados pelo abuso de horas na Internet parecem como naturais pelos 

jovens e, talvez, pelos próprios pais, que não conseguem acompanhar integralmente 

suas atividades e dificuldades.  
 

 O contraste entre os dados as duas pesquisas pode se dar pela relação dessa 

pesquisadora com o campo, o que pode ter se refletido em os alunos responderem o que 

achavam mais adequado para a professora.  

 De qualquer forma, pelas falas dos alunos, algum controle indireto sobre o uso 

exagerado do celular parece ser exercido pela escola. Isto se revela na preocupação dos jovens 

com a distração causada pelos artefatos tecnológicos, o que os prejudica ao fazer os trabalhos 

escolares mais objetivamente, conforme declararam A22 e A25: 

 
Excerto 6: Porque a gente tá num meio que existem outras coisas que podem 

distrair, por exemplo, redes sociais, vídeos, youtube, essas coisas podem distrair 

bastante. Esse é o único problema, na minha opinião. (A25) 

 

Excerto 7: Eu pessoalmente me distraio muito. Eu pego a matéria, aí tento conseguir 

copiar, aí tiro foto, aí fico olhando no celular e aí eu abro o whatsapp, facebook, me 

distraio, aí uma coisa que eu levo 10 minutos pra fazer, levo 2 horas. (A22) 

 

 Quanto aos pontos positivos, os mesmos jovens se posicionaram a favor 

principalmente da possibilidade de ter a informação facilmente acessível:  

 
Excerto 8: No caso da pesquisa é muito bom porque, por exemplo, um aluno não 

sabe de tal assunto e ele pode pesquisar na internet. (A25) 

 

Excerto 9: É, a gente pesquisa em sala mesmo. Agora mesmo eu estava pesquisando 

o que a professora pediu pra gente pesquisar na internet, rápido, alguma coisa prá 

ajudar na aula. (A22) 

 

 O excerto 9 sugere que alguns professores utilizam artefatos tecnológicos em aula de 

modo improvisado. A este respeito, do uso das TIC como recurso pedagógico, o 
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posicionamento dos alunos remete a alguns dos discursos sobre a convergência, ubiquidade e 

acessibilidade das TIC: 

Excerto 10: (...) porque fica fácil de organizar, quando é muita folha você acaba 

perdendo. No tablet você já tem organizadinho e você já tem acesso... é, no tablet e 

no computador você tem acesso onde você quiser. Como é um site, se você estiver 

na casa de um amigo e quiser acessar, eu posso acessar. (A23) 

 

Excerto 11: Acho que  até organização fica muito mais fácil porque se  acessa de 

qualquer lugar, às vezes como tá online o moodle, posso pegar  pelo celular aí 

quando chego em casa abro pelo computador, aí faço o exercício rápido, quer dizer, 

tá em todos os lugares ao mesmo tempo, então é mais fácil.(A24) 

 

 Esses jovens parecem reconhecer a autoridade do professor quando se trata do controle 

do uso das tecnologias em sala de aula: 

Excerto 12: Só que é limitado, é só o professor que pode escolher quando usar o 

celular em sala de aula. O aluno que escolher pode totalmente se distrair, mesmo da 

própria aula e pode causar até de ter que sair da aula, ir prá direção, essas coisas. 

Mas por exemplo, computador na biblioteca. É ótimo prá pesquisa no recreio, ah, 

quero passar um arquivo prá cá pra ter ele sempre, pode passar para o pen drive. 

Mas também você pode se distrair lá mesmo. (A20) 

 

 Uma das autoras do vídeo Conforto Térmico, quando questionada sobre quais seriam 

os pontos negativos das tecnologias, sugere alguma preocupação com a questão da exclusão 

social: 

Excerto 13: Além disso tudo, eu acho que ainda é um recurso muito exclusivo 

porque  a gente aqui, pelo menos no (campus), a grande maioria tem acesso à 

internet, tem como fazer isso, mas no geral, é muito exclusivo porque nem todo 

mundo tem acesso à internet, tem telefone, essas coisas assim. (A23) 

 

 Em suma, para os alunos, os pontos positivos das tecnologias seriam a possibilidade 

de pesquisar e fazer os exercícios escolares em qualquer lugar, ou seja, a acessibilidade e a 

facilidade para se organizarem.  Eles não mencionaram, explicitamente, como pontos 

positivos, a satisfação que têm ao usar seus artefatos para conversar com amigos, ouvir 

música, assistir filmes, etc. Mas a utilização frequente, principalmente dos celulares, 

apresentada nas falas, sugere que eles sentem essa satisfação. Os pontos negativos seriam a 

dispersão causada pelas TIC e a exclusão de alguns alunos que não poderiam realizar o 

trabalho por não possuírem os artefatos tecnológicos. 

 No que diz respeito a seus hábitos em relação a filmes, séries, novelas e programas 

televisivos, soubemos por eles que quase não assistem TV, em geral só o fazem perto de 

algum adulto (pais, avós), mas são assíduos espectadores de séries, que assistem, em geral, no 

celular ou computador. Um dos jovens criadores do vídeo Tijuca, por exemplo, disse que está 
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assistindo a 14 séries ao mesmo tempo. Quanto a este assunto, os autores do Conforto 

Térmico travaram o seguinte diálogo para explicar porque gostam de séries:  

 

Excerto 14 (diálogo): 

—Porque às vezes série é um pouco menos cansativo . (A21) 

—É mais curto. (A20) 

—Filme é muito rápido. Por exemplo, você assiste um filme e em uma hora, acaba 

tudo. A série ... vai mantendo uma certa curiosidade. (A26) 

—É, você se prende. E se você ver, a galera costuma assistir as mesmas 

séries.”(A23) 

—Você se envolve mais assistindo uma série do que um filme. A não ser que seja 

tipo um Harry Potter, porque aí tem uma sequência (anuência de todos) porque são 

vários filmes, mas quando é um filme que só tem um, ou uma trilogia assim, acaba. 

Você assiste e vai ficar só naquilo, não vai ter uma continuidade. Mas séries têm 

várias temporadas, várias histórias diferentes. (A26) 

—Porque às vezes no filme só tem um ou dois clímax na história, enquanto nas 

séries às vezes a cada final de episódio tem algumas coisas que te deixam preso, 

então é isso que cativa. (A20) 

 

 

 As falas sugerem uma contradição quanto à questão do tempo. O que os estudantes 

mencionam remete mais a um tempo psicológico do que cronológico, pois se mostram 

impacientes para assistir a um filme de duas horas, mas assistem às séries durante horas. O 

que parece ocorrer é que os alunos se prendem a narrativas rápidas, com muitas novidades e 

clímax. Também sugerem não gostar de se prender a horários fixos, como no caso da novela, 

e preferem as séries porque podem assisti-las na hora em que lhes convier.  

 Pires (2010) afirma que, já nos anos 1930, Walter Benjamin chamava atenção para um 

novo sensorium nos modos de percepção da realidade na sociedade moderna com a 

reprodutibilidade técnica da imagem. Mais recentemente,  Barbero,  em 2001, alegava que “a 

estrutura comunicativa da TV promove, em sua forma, uma fragmentação, que surge no 

formato televisivo e refere-se à desagregação social e à privatização da vida realizada pela 

experiência televisual”. Enquanto o cinema catalisava a experiência da multidão, a TV 

catalisa a experiência doméstica.  Essa situação parece ter sido potencializada com a chegada 

dos canais de TV pagos e, depois, com os canais do Youtube e Netflix, bem como outras 

formas de compartilhamento de vídeo. O ritmo das constantes novidades das séries e a entrada 

de um novo sensorium, como anunciava Benjamin, parecem ir de encontro ao ritmo escolar, 

remetendo-nos ao que Citelli (2015) discute como um “descompasso” entre os dois ritmos: 

um refere-se ao “encolhimento do tempo”, típico da alta modernidade (caracterizada pela 

ubiquidade das TIC), em que “a pressa, a velocidade, o açodamento, tudo seguido da 

superoferta de mercadorias, o que combina, em procedimentos de retroalimentação, com o 
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consumismo e a alterdireção
26

” (CITELLI, 2010, p. 5). O outro refere-se às instituições como 

a escola compreendidas “como unidade marcada por configuradores institucionais gestados 

numa outra lógica temporal, com os seus ritos e a convivência com o tempo lento, necessário 

aos processos de (in)formação, sistematização, maturidade reflexiva, envolvimento com o 

conhecimento, etc” (CITELLI, 2010, p.6). É na interseção destes ritmos temporais que vive o 

jovem contemporâneo.  

 Outro hábito relacionado às TIC por parte dos alunos é assistir as produções dos 

Youtubers
27

. Vários alunos de grupos, séries e idades diferentes declararam assistir muitos de 

seus vídeos. Alguns afirmaram ter se inspirado neles para fazer suas produções. Batista e 

Fernandes (2016) mostram que os Youtubers aprendem a fazer vídeos de duas maneiras: 

sozinhos (tentativa e erro), e através de trocas entre eles na rede (e fora dela) em um processo 

de colaboração e cooperação. Ao que tudo indica, esse também é o processo utilizado pelos 

alunos para a sua produção na escola; por exemplo, as jovens que criaram o Receita de Bis 

revelaram que imitaram programas culinários que mostram o passo a passo da receita: 

Excerto 15: A gente também acompanha bastante o Youtube e lá tem muitos canais 

de receita, então eles mostram muito isso, acontece de mostrar cada ingrediente e tal 

(A3).  

 

 Os autores do Marx e Rothbard assumiram que também se miraram no Youtube para 

trazer algum humor para sua produção, na qual predomina o tom sério e didático:  

 

Excerto 16: Voltando ao assunto Youtube, nós pegamos muitas referências em 

vídeos de humor para trazer para a nossa produção, aqueles que fazem sucesso claro, 

a gente pegou algumas ideias ali. (A35) 

 

 Além do Youtube, os jovens também revelaram se inspirar em programas de TV e 

séries. O diálogo abaixo ocorreu entre os alunos do vídeo Tijuca, no qual os estudantes 

representam jornalistas que vão para a rua mostrar os fatos e entrevistar pessoas: 

 

Excerto 17 (diálogo): 

— Eu me inspirei em repórter para fazer. (A27) 

— Está mais para... como que é aquele programa? Daquele jornalzinho da Record...   

(A28,)  

— Brasil urgente.(A27)  

                                                           
26

 A alterdireção é uma orientação pelos outros, ou seja, através da interatividade com diversas pessoas 

possibilitada pelas tecnologias da comunicação, podemos ser influenciados pelas decisões coletivas (Hoffman; 

Paniago, 2016) . 
27

 O youtuber é um jovem que cria vídeos de diversos assuntos e diversos formatos e publica no youtube. Há 

alguns que fazem sucesso entre os jovens e têm milhões de visualizações. Já há, inclusive fãs clubes de 

Youtubers, como o do “Eu fico Loko” (https://www.youtube.com/user/euficoloko), Venom (https://www. 

youtube.com/user/VenomExtreme), etc.. 
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— Não, não é Brasil urgente... Alerta Geral, Balanço Geral
28

! (A28) 

 

 Os vídeos que assistem os inspiraram na escrita do roteiro, na definição do formato e 

até mesmo na edição do vídeo:  

Excerto 18: (...) na série tem mais ou menos esse tempo de filme que a gente precisa 

fazer. Então a gente vê como que o diretor divide. As cenas, os cortes. Então, isso 

facilita também na hora de você fazer o seu roteiro. (A40) 

 

Excerto 19: (...) com essa nova tecnologia, com os youtubers,  você meio que 

aprende como fazer isso e vê: ‘Nossa, isso é muito interessante, de repente vai ser 

legal fazer um vídeo assim’ (A19) 

 

Excerto 20: Também porque com muitas pessoas fazendo isso, eu, por exemplo, já 

sei que ela (uma youtuber) fala sem tom de voz, ela fala assim sem botar uma 

postura
29

 e aí na hora de eu fazer um vídeo eu já estou me ligando naquele erro dela 

e me botando a favor de outra pessoa que é mais engraçada que bota os vídeos 

rápidos então, na hora de editar, eu já boto uma coisa mais rápida. (A33) 

  

 As falas dos alunos sugerem que sua experiência como espectadores de programas de 

TV e vídeos da internet é uma das bases sobre a qual eles criam seus próprios vídeos para a 

escola. Tendo uma orientação técnica mínima ou inexistente por parte do professor para sua 

produção audiovisual, os jovens utilizam seu conhecimento como consumidores de mídia para 

realizar o que os professores pedem.  

 Estes, por sua vez, parecem crer que a experiência como consumidores de vídeo dos 

alunos é suficiente para conseguirem realizar a tarefa.  Em geral, a experiência pedagógica 

dos docentes da pesquisa com o vídeo restringe-se a atividades de exibição de filmes, nas 

quais promovem atividades de recepção para os alunos, usando os filmes e vídeos para 

motivar, ensinar e ilustrar a matéria (MORAN, 1995; LABRUNIE, 2004; SANTOS, 2010). 

Quanto ao uso de outros artefatos tecnológicos na escola, alguns docentes revelaram já ter 

alguma experiência de uso das TIC, alguns com maior frequência, outros com menor. Dentre 

elas, destacaram o “laranjão”, que abriu muitas possibilidades para a exibição de slides, 

programas, filmes e também para exibir os trabalhos dos próprios alunos.  

 Uma particularidade do trabalho de Danilo e da Joana é que eles utilizam as TIC para 

se comunicar com os alunos fora da escola. Criaram páginas de Facebook e grupos no email 

para passar exercícios e tirar dúvidas com eles fora do horário das aulas.  Danilo, professor de 

geografia, revelou  preocupação em saber quais alunos têm os artefatos ou não: 

                                                           
28

 Balanço Geral é um programa jornalístico e formato de jornalismo local brasileiro da RecordTV e suas 

emissoras, cada uma com um estilo diferente de apresentação e foco jornalístico que varia entre jornalismo 

policial e comunitário, além de pautas e quadros de forte apelo popular. 
29

 A aluna se referia ao jeito provavelmente desleixado da youtuber. 
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Excerto 21: No ambiente que eu estou no Pedro II, eu pergunto no primeiro dia de 

aula ‘Quem não tem e-mail, quem não entra, quem não usa?’ Eu faço toda uma lista 

com eles, e um ou dois que não tenham, eu dou um jeito deles receberem. (Danilo)  

 

 O professor declarou, ainda, que usa o “laranjão” em todas as suas aulas: 

Excerto 22: Então aquilo para eles já não é uma novidade quando eu chego com o 

laranjão. Aquilo ali para eles é o meu quadro em branco.(Danilo) 

 

 A professora Nina, de francês, faz um uso diferente: solicita que os alunos liguem os 

celulares em aula para que acessem sites ou aplicativos de francês. Ela conta: 

Excerto 23: Toda a aula é um aplicativo novo. Eu dou muito site. Site para 

conjugação verbal. Tá. Site para você aprender isso. Para aprender as coisas. Para 

aprender coisas que você pode aprender sozinho. (Nina) 

 

 Em referência ao uso do laboratório de informática, apesar dos docentes declararem já 

ter trabalhado neste espaço com seus alunos, apenas Ana Carolina e Maurício mencionaram 

ter feito atividades lá este ano. A professora de inglês trabalhou em conjunto com a de 

informática na produção dos vídeos sobre os bairros com o 6º ano e professor de sociologia 

levou seu 7º ano para pesquisar na Internet e fazer um trabalho escrito, utilizando imagens 

que coletaram na rede. Ou seja, apesar da escola possuir dois laboratórios de informática, os 

participantes da pesquisa não parecem ter o hábito de conduzir seus alunos para realizarem 

trabalhos neste espaço. Essa constatação nos lembra o que Buckingham (2010) mencionou 

sobre o contexto inglês, que os professores são céticos em relação aos benefícios educacionais 

da tecnologia computacional e que, passado algum tempo de deslumbramento inicial com as 

máquinas, elas são deixadas de lado. Ana Carolina relatou que, após o término da produção 

do vídeo Bairros do Rio, não iria mais fazer atividades no laboratório de informática por 

causa da logística complicada e dos problemas que surgem (no caso, os vídeos quase não 

ficaram prontos a tempo). 

  Voltando nosso olhar para as experiências com o vídeo por parte dos professores, 

soubemos que seus usos como recurso pedagógico variam bastante. Enquanto a professora de 

física, Glória, produz vídeos com seus alunos desde os anos 1980, o professor Danilo fez sua 

primeira experiência este ano. Os outros mencionaram já terem conduzido esta prática em 

ocasiões anteriores, mas não pareceu ser algo muito frequente. Teresa, docente de português,  

por exemplo, declarou: 

Excerto 24: (...) não foi a primeira vez que eu fiz um trabalho de curta. Na verdade, 

a primeira vez que eu fiz, foi até em 2008, eu não sei se você lembra que a gente fez 

umas, comemorou os 100 anos de Machado de Assis. (Teresa) 

 



145 
 

 
 

 Natasha, professora de matemática, foi uma das docentes cujos alunos tomaram a 

iniciativa de fazer o vídeo, ou seja, a proposta não partiu dela. Em suas palavras: 

Excerto 25: Nunca fiz nenhum trabalho com eles que fosse obrigatoriamente um 

filme. Porém, em um dos trabalhos que passei, deixei-os livres para escolher o tipo 

de apresentação que quisessem e alguns grupos optaram por um filme.(Natasha) 
 

 A professora Teresa hesitou em concordar com o formato audiovisual em vez de peça:  

Excerto 26: Eu curto mais a peça, porque eu participo, acompanho mais de perto o 

trabalho, o desenvolvimento. Se você vê, assim, o vídeo, ele já vem em um pacote 

pronto. 

 

   A fala da docente sugere que a peça possibilita um controle maior do processo da 

produção, mas, no fim, declarou-se satisfeita com o trabalho e afirmou: 

Excerto 27: (...) eu achei que a qualidade desse vídeo foi muito melhor do que a 

peça.(...)  Então assim, eu vou até começar a reavaliar essa questão. (Teresa) 

 

 Um dos motivos da Nina, professora de francês, ter feito vídeo este ano foi porque 

existe um capítulo no livro didático da 1ª série do Ensino Médio que aborda a questão dos 

programas de TV, seus formatos e estilos, o que consiste uma particularidade da disciplina 

Francês. Dentro do roteiro do próprio livro, há a sugestão para a construção de vídeos pelos 

alunos (Anexos G e H), ou seja, ela estava seguindo um plano determinado pelo material 

didático.  

 Alguns professores como Fernando e Fátima deram a opção para que os alunos 

fizessem outro tipo de trabalho, como peça de teatro e banners para exposição, mas os 

estudantes optaram pelo vídeo. Os docentes que não tinham planejado o vídeo como 

atividade, e que terminaram por concordar,  justificaram sua atitude de diferentes formas: 

 

Excerto 28: (...) alguns (alunos) são muito tímidos assim para fazer uma peça de 

teatro chega lá na frente gaguejam então eu comecei a dar opção de em vez de fazer 

a peça de teatro quem preferir faz o vídeo, aí quem quiser apresenta ao vivo na sala 

o teatro e quem não quiser me entrega o vídeo. (Fernando) 

 

Excerto 29: Então, eu acho que para esses alunos que estão acostumados a mexer 

nesses aparelhos de celular, de fotografia, digital, de vídeo, que fazem no seu 

cotidiano, hoje tem até aplicativo, redes sociais que são só de vídeo, eles enxergaram 

a possibilidade de transmitir o conteúdo de uma maneira mais completa, mais 

correta, mais eficiente, vamos dizer assim, do que em um seminário aonde eles 

teriam que estudar para caramba para poder transmitir... (Fátima) 

 

 

 É interessante notar que Fátima opõe a necessidade de estudo para a preparação de 

uma apresentação oral ao que pensa ser necessário para a construção de um vídeo.  Sua fala 

sugere que um seminário, em sua opinião, pressupõe mais estudo do que a atividade de 
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produzir um vídeo. Em contraposição, o vídeo seria mais eficiente na transmissão do 

conteúdo, ou seja, segundo ela, a produção do vídeo implica uma organização e habilidade 

mental diferente da apresentação oral (do seminário). Enquanto a primeira atividade (vídeo) 

enfatiza habilidades de comunicação que tornam a transmissão da mensagem mais eficiente, a 

segunda demanda mais estudo do conteúdo. A fala da professora revela sua concepção de 

aprendizagem como a capacidade do aluno reproduzir o que é ensinado, principalmente 

quando ele vai fazer um seminário. No caso do vídeo, ela focaliza a eficiência na 

comunicação.  Selwyn (2011) argumenta que uma questão central de discussão entre 

especialistas quanto à aprendizagem é se ela deve ser vista como um produto ou um processo. 

A ideia de aprendizagem como um produto continua sendo a principal forma de conceber o 

assunto – principalmente entre os próprios estudantes. De acordo com Selwyn, 2011, p. 6): 

Muitos aprendizes (e alguns professores) continuam a pensar que aprendizagem 

consiste principalmente em “ganhar conhecimento” e “preencher vasos vazios”. 

 

 Selwyn (2011, p. 8) também discute a noção de aprendizagem como processo, e a 

descreve como algo que “engaja um indivíduo em criar sentidos sobre si mesmo e formular 

um entendimento do mundo em que vive”. Isto nos lembra da fala da Ana Carolina, que diz 

que seu propósito ao propor o vídeo é para que os alunos ressignifiquem o conhecimento 

trazido para a aula.  

 Na medida em que explicitaram seu uso do vídeo como recurso pedagógico, os 

professores abordaram suas concepções e avaliação da atividade e do resultado proveniente 

desta prática, o que constitui o segundo tema desta discussão. 

 

4.2. Preconcepções, objetivos e critérios.  

 

 Conforme discutido anteriormente, partimos do princípio de que toda prática 

pedagógica tem como base alguma teoria do conhecimento, da qual o professor faz uso, 

mesmo inconsciente ou tacitamente (BECKER, 2001). No caso da construção audiovisual na 

escola, os alunos, com o intuito de desempenhar satisfatoriamente as atividades propostas 

pelo professor, também partem de algumas crenças em relação ao uso do vídeo.  Crenças e 

preconcepções fundamentam tanto os objetivos do professor ao propor o trabalho,  quanto os 

critérios dos alunos para as escolhas de gêneros, formatos, diálogos, cenários, música de 

fundo, criação de personagens e todos os elementos relativos à sua composição. 
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 Para expor as concepções dos professores sobre as TIC, partimos da fala de Nina, que 

elenca quatro assuntos diferentes, pertinente ao seu uso na escola. De acordo com a docente:  

 “a mesma prática pode dar resultados ótimos ou péssimos”;  

 “a ideia de que o aluno é altamente tecnológico não se confirma”;  

 “a “autoaprendizagem” tem limites”;  

 “a prática de substituir o suporte ‘só porque é moderno’, mas fazer a mesma coisa que 

se faria com o livro ou o quadro ‘não é legal’”.   

 Sua fala sugere uma visão crítica acerca do uso das TIC na escola. Quando afirma que 

os resultados podem ser ótimos ou péssimos, ela relativiza as vantagens exaltadas pelos 

discursos vigentes sobre as tecnologias na educação, tais como a possibilidade de novas 

práticas comunicacionais, a possibilidade de trabalhos autorais e mais individualizados, novas 

formas de relações sociais, ensino mais dinâmico, “aprender a aprender”, etc. Como já 

discutido, tais discursos enaltecem as tecnologias na educação e tendem a uma visão acrítica, 

enfatizando os pontos positivos sem refletir sobre outros interesses envolvidos em inserir os 

artefatos no campo educacional. A professora parte de sua experiência na prática em sala de 

aula para generalizar que as TIC nem sempre trazem bons resultados.  

 Ao sugerir que os alunos não são tão “tecnológicos”, ela novamente se apoia em sua 

experiência de pedir aos alunos para usar celulares em aula.  Nina reclama que nem todos 

atendem suas sugestões porque “os alunos só querem usar o celular para acessar o Whatsapp” 

e, além disso, seus celulares não têm espaço suficiente para baixar os aplicativos de francês. 

Aqui ela opõe-se a uma crença relacionada aos “nativos digitais”, concepção na qual os 

jovens nascidos neste século sabem manusear “naturalmente” as tecnologias e gostam de usá-

las (PRENSKY, 2001). Esta assertiva desconsidera a pluralidade de perfis dos jovens, e usa 

um discurso universalizante (BENNET et al, 2008).  

 Quanto à questão da “autoaprendizagem”, Nina reforça a necessidade da presença do 

professor em oposição à sua substituição pela máquina como instrutora, e demarca o limite da 

construção da aprendizagem sem a presença do professor:  

 

Excerto 30: Eu falei assim (para um aluno), essa aula sempre vai ser necessária. 

Porque sempre vai precisar de uma interlocução. Você nunca vai poder aprender 

sozinho. Vai aprender algumas coisas. Por exemplo, você pode aprender o léxico e 

tal. Mas aí a nuance da língua, quando que eu uso, uma restrição. Você tem que 

fazer exercício. Você tem que perguntar. Porque você vai ter dúvida. A 

autoaprendizagem, ela tem um limite. Se você não botar em prática, ferrou. (Nina) 

 

 Aqui, ela opõe-se aos discursos que afirmam que as máquinas irão substituir o 

professor. De modo análogo, Buckingham (2010) critica os argumentos dos “pensadores da 
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educação” de que a tecnologia digital tornou a escola redundante e que a verdadeira 

aprendizagem se dá no engajamento informal dos jovens com os jogos ou redes sociais. O 

autor se posiciona criticamente, afirmando que esses discursos transmitem uma postura 

acrítica que tende a ignorar as dimensões comerciais dos jogos e questões sobre ideologias e 

valores. Além disso, se engajam numa valorização da “aprendizagem informal” na qual a 

aprendizagem formal é vista como inerentemente “ruim”.  

 Por fim, quando afirma que “a prática de substituir o suporte ‘só porque é moderno’, 

mas fazer a mesma coisa que se faria com o livro ou o quadro ‘não é legal’”, a professora  

adota uma postura crítica em relação ao uso das TIC como um suporte diferente, não 

propiciando uma proposta inovadora dos paradigmas da escola:  

Excerto 31:Eu vejo que há muitos professores, alguns já me relataram isso, 

simplesmente, para evitar o stress de não ter o livro em sala, ele reproduz o livro no 

laranjão. E aí, é a mesma coisa.  (Nina) 

 

 Nesse ponto, a professora remete ao que Guimarães (2008) denomina de uso 

instrumental da tecnologia, ou seja, uma ideia de que  a lacuna entre textos e leituras na escola 

e na mídia  pode ser superada pela simples presença das tecnologias.  

 Ana Carolina, professora de inglês, por outro lado, menciona alguns pontos positivos 

do uso das TIC na escola, apresentando outro viés. Ela afirma que as aulas se tornam mais 

interessantes e motivadoras para os alunos, aumentando seu engajamento. Ela se baseia na sua 

experiência em outra escola, onde trabalhava regularmente com as tecnologias: 

 

Excerto 32: Na escola privada onde eu trabalhava, todas as minhas aulas tinham 

apresentações no Prezi, que eu criava e armazenava na “nuvem” para acompanhar 

todas as atividades propostas pelo livro didático. Dava muito trabalho, porque eu 

acabava criando um “outro livro didático”, com fotos e vídeos  pesquisados na 

internet, mas que tornavam a aula muito mais interessante e estimulava a 

participação dos alunos. (Ana Carolina) 

 

 Outra questão acerca do uso das TIC na escola foi mencionada pela professora Fátima. 

Falando especificamente sobre sua disciplina, ela aponta para a possibilidade de enriquecer 

suas aulas com imagens: 

Excerto 33: (...) os aparelhos tecnológicos ampliam a nossa escala de pesquisa, 

podendo somar com informações de diferentes fontes de internet, assim como 

trazem os artifícios audiovisuais, enriquecedores quando se trata das paisagens 

geográficas. (Fátima) 

 

 As duas professoras referem-se ao uso de diferentes modos semióticos nas suas aulas: 

além da escrita, usam recursos imagéticos de modo a motivar os alunos e enriquecer o 

trabalho. Desta maneira, posicionam-se de forma consistente com o que Kress (2010) afirma 
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sobre a multimodalidade: de que a comunicação humana sempre usou mais de um modo 

semiótico para se fazer entender. Kress reitera que há domínios além do alcance da língua, 

onde ela é insuficiente, onde o trabalho conceitual semiótico tem que ser feito por meio de 

outras modalidades. A professora Fátima parece compreender que seu conteúdo curricular é 

enriquecido pelas imagens. Ana Carolina focaliza sua fala na motivação dos alunos, revelando 

uma crença de que a modalidade audiovisual é responsável por incrementar a participação dos 

alunos. 

 Focalizando a atividade de construção de vídeo na escola, as falas de alguns 

professores sugerem que eles acreditam ser o vídeo um recurso cotidiano na vida dos alunos. 

E alguns questionam: por que não usá-lo na escola? O professor Maurício declara: 

Excerto 34: Eu comecei a perceber, quer dizer, a gente vem percebendo, ao longo 

dos anos, que a utilização do audiovisual é cada vez mais recorrente no cotidiano 

desses jovens e também por que não na escola? (Maurício) 

 

 Sua crença é compartilhada com outros docentes, e isto nos permite compreender o 

porquê deles pedirem que os estudantes façam vídeos fora da escola, orientando-os apenas no 

que diz respeito ao conteúdo curricular. Existe a concepção de que os alunos, como pertencem 

à geração digital, são prosumers (MITCHELL; WEBER, 2008) e criam conteúdos para 

publicar na internet.  Todavia, as falas dos alunos, bem como suas respostas ao questionário 

não revelam tanta experiência ou interesse em produzir vídeos fora da escola. Os estudantes 

participantes da pesquisa que conduzem esta atividade declararam só fazê-la de modo 

informal, em festas, passeios, e na produção de snapchats
30

. Apenas três alunos já haviam 

feito vídeos com algum propósito específico para publicá-los no Youtube, e apenas uma 

pretende continuar a fazê-lo: 

Excerto 35: Eu já fiz vídeos para o Youtube, tinha um canal, eu postava desafios, 

falava sobre vários assuntos e acho que vou voltar com ele, acho que esse ano, gosto 

de gravar vídeos assim, pois eu gostaria de ser atriz. (A4) 

 

 Os outros dois tiveram a experiência de produzir vídeo para o Youtube, mas desistiram 

porque descobriram outras coisas que os interessavam mais. Um deles disse que quer 

continuar apenas como hobby.  Os outros jovens declararam que, com roteiro,  só fazem vídeo 

para a escola. 

 Em suma, os docentes creem que os estudantes sabem construir vídeos e não precisam 

dar suporte técnico, mas isso não se confirma em nossa empiria. Os alunos, sem experiência, 

acabam por agir na base da tentativa e erro:  

                                                           
30

 O Snapchat é uma rede social de mensagens instantâneas voltada para celulares e que tem uma natureza 

efêmera. Um vídeo snapchat tem curta duração no celular do emissário e do receptor. Depois de um tempo ele é 

deletado. 
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Excerto 36: É um negócio que a gente vai na tentativa e erro mesmo, está sendo um 

aprendizado tanto para o aluno quanto para ao professor, né, ver o que funciona, vê 

o que não funciona e as vezes saber se adequar também, porque coisas que em uma 

turma vai funcionar e tem coisas que em outra não vai.(A32) 

  

 De qualquer modo, isso não impede os docentes de propor a atividade de criação de 

vídeos e os jovens de conseguirem realizá-la. Ferrari e Peixe (2012) afirmam que os jovens, 

ao criar seus vídeos, conseguem fazer uma narrativa visual organizada incorporando a 

organização e os elementos dos filmes. Do mesmo modo, os jovens dessa investigação 

parecem ser capazes de utilizar os elementos fílmicos para compor um vídeo organizado, 

conforme sugerem as produções Receita de Bis, em que as alunas criam o passo a passo de 

uma receita; Conforto Térmico e Questões de Gênero, em que há cenas ilustrativas 

entremeando as narrativas ou mesmo as remixagens, em que os cortes e os tempos coincidem 

com os textos e música. Assim sendo, tentamos entender suas várias concepções sobre 

vantagens e/ou desvantagens da produção de vídeos, bem como a de seus professores.    

 Os docentes destacam a organização e planejamento necessários à confecção do vídeo, 

a divisão de tarefas do trabalho em grupo, a criatividade, a superação da timidez, a diversão,  

a autoexpressão. Em relação à organização e planejamento, Teresa diz: 

Excerto 37: Então acho assim que, realmente, o vídeo cria umas amarras assim, de 

um planejamento. Inevitavelmente eles precisam fazer um planejamento, uma 

organização, com muito mais rigor, do que a peça. A peça dá mais brecha para fazer 

em cima do laço.(Teresa) 

 

 Um dos alunos também menciona a questão do planejamento, olhando da perspectiva 

de quem tem que produzir o vídeo, e reconhece que é necessária uma organização rigorosa, 

em concordância com a professora :  

Excerto 38: Uma coisa que também era uma grande dificuldade é o planejamento. 

Muitas vezes a gente planeja na hora mesmo. É muito difícil planejar antes porque 

também pode passar do tempo ou ficar o tempo curto demais e também pode não 

certo na hora, a gente pode não ter um plano B, é muito difícil,  isso é o 

planejamento é o ponto mais chato, né? Mas também é um dos mais legais, por 

exemplo, você cria coisas novas na hora que dão muito certo.(A20) 

 

 Essa organização pressupõe lidar com os desafios impostos pelas divergências do 

trabalho em grupo. Fátima afirma que  

Excerto 39: (...) a delegação e divisão de tarefas só funciona se houver o momento 

de reunir as partes para uma conclusão conjunta. E sempre há aquele aluno cujo 

envolvimento é menor e é sempre difícil de avaliar (Fátima). 

 

 A fala a seguir reflete o que diz a professora, e revela a complicada logística para o 

encontro, além de diversos problemas para conseguirem se reunir. Este é um dos motivos que 

os desanimam a filmar e às vezes preferirem fazer um teste: 
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Excerto 40: (...) quando o professor fala: vai ser um vídeo, você fala: caraca, vai ter 

que todo mundo se encontrar e não vai dar certo na primeira vez, aí vai ter que fazer 

outra, aí vai ter que editar e vai ter que fazer isso. É muito mais fácil você pegar e 

escrever alguma coisa e acabou, entendeu? (A17) 

 

 A questão da preferência pelo teste surgiu nas entrevistas tanto dos alunos quanto dos 

professores.  Os vídeos foram feitos como atividades de avaliação, e alguns alunos se 

manifestaram insatisfeitos com a tarefa. Houve algum debate sobre as vantagens e 

desvantagens do teste sobre o vídeo. A forma como a questão gerou controvérsias entre os 

entrevistados no momento da entrevista indica que este não é um tópico novo, mas sim algo 

que já foi objeto de discussão entre eles. Dentre os argumentos a favor do teste, os alunos 

elencaram: 

Excerto 41:  Eu prefiro o teste,  porque o teste você faz lá e acabou. Você não sofre! 

Quer dizer, você sofre antes. Às vezes você fica duas semanas prá fazer o vídeo. O 

teste não, você faz lá e acabou. (A23)  

 

Excerto 42: Dá menos trabalho, é mais fácil. Nota de prova é melhor. (A12) 

 

Excerto 43: É legal professora, mas que você não vai ter que sair de casa para fazer. 

Eu queria estar fazendo outra coisa naquele momento do trabalho. E no teste, eu já 

vou ter que vir para a escola. Então eu faço aqui. Entendeu? (A16)  

 

 

 Alguns preferem o vídeo, e justificam a preferência usando expressões como 

“divertido”, “mais fácil”, “a gente pode se comunicar”. Outros estudantes tentativamente 

explicitam os motivos da controvérsia:  

Excerto 44: Algumas pessoas, na véspera do teste, decoram a matéria somente para 

responder as questões do teste, no vídeo a gente adquire uma experiência, pois 

estamos, de fato,  fazendo. A gente aprende muito mais fácil e não precisa 

decorar.(A3) 

 

Excerto 45: Eu adorei mesmo, mas muita gente não gosta. Prefere fazer um teste ou 

aula assim. Porque dá mais trabalho. (A11) 

 

Excerto 46: E é uma ligação que a gente não tem normalmente, no dia-a-dia, sei que 

tem pessoas que não gostam disso, e que preferem muito mais a questão lógica do 

teste, mas acho que foi muito legal trazer isso para as pessoas. Tem  muitas pessoas 

que ficam em dúvida e pensam: “Será que o cinema é interessante?”, e nunca vão 

experimentar.  Esse trabalho, também trouxe a oportunidade da galera abrir mais os 

horizontes, não somente para a questão da matéria em si.  (A38) 

 

 Entretanto, mesmo aqueles que não gostam de fazer vídeos e preferem o teste 

afirmaram que, no “final das contas”, a experiência foi positiva.  De acordo com eles, a 

atividade é divertida e ainda que trabalhosa, gera um envolvimento e interação com os 

colegas, permite colocar a criatividade em prática, lidar com divergências, organizarem-se, 

relacionar o seu cotidiano com a escola e possibilita a autoexpressão. Neste ponto, há uma 
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analogia da impressão dos alunos (sobre a autoexpressão) com o que  relataram Ferrari e 

Peixe (2012): de que há uma correlação entre o que os estudantes produziram,  combinada 

com as inconstâncias próprias da idade, e cuja necessidade de mostrar é bastante relevante 

para eles. Araújo (2008, p. 111) também menciona que o trabalho com o vídeo possibilita a 

“exploração da linguagem midiática para a expressão das ideias, pensamentos e saberes”. 

 A possibilidade de o trabalho com produção de vídeo colocar em prática outras 

habilidades, além do conteúdo da sua matéria,  foi outro assunto apontado pelos professores e 

alunos: 

Excerto 47: Eu acho super interessante, uma vez que  desenvolve outras habilidades, 

que não necessariamente ligadas à minha disciplina. (Fátima) 

 

Excerto 48:Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque reúne várias 

linguagens além do conteúdo específico da Física. (Glória) 

 

 As autoras do vídeo Questões de Gênero também refletem sobre a questão: 

Excerto 49:(diálogo) 

— O negócio do vídeo é, você tem muitas funções dentro de um mesmo trabalho e 

tem até para editar o vídeo, tem pessoas que são muito boas de computação, mas de 

repente não gostam de determinados trabalhos e ela vai ter esse momento dela”. 

(A32, 2ª série) 

— Não, e até dentro de editar, dentro de editar tem quem vai ficar no fundo, tem uns 

que tudo eles pensam, tem os cortes...(A33) 

 

Excerto 50: Tem quem vai filmar, aí de repente você vai numa pessoa, que tem 

pessoas que tem essas habilidades, uma pessoa que você pega e de repente é 

fotógrafa e tal, e ela consegue pensar num negócio interessante, ah, vamos filmar 

desse ângulo que eu consigo, sabe, o vídeo dá mais espaço para as pessoas 

utilizarem as habilidades delas. E se todo mundo se sente melhor quando está 

fazendo uma coisa que acha que vai bem porque gosta. (A32) 

 

 Além das habilidades, tanto para os docentes quanto para seus alunos, a perspectiva de 

abranger outras linguagens oportuniza que os jovens se autoexpressem ao fazer seus vídeos. 

Mesmo que seja um trabalho de avaliação da aprendizagem do conteúdo escolar, os 

professores acreditam que os jovens podem expressar a sua subjetividade, revelando a crença 

de que é possível encontrar formas de expressão da subjetividade usando o conteúdo 

curricular. Danilo descreveu um vídeo que ele considerou interessante: 

Excerto 51: (...) o grupo era ela e os meninos que são meio nerds também, aí eu tô 

vendo o vídeo, o filme está rolando de modo decente, aí daqui a pouco os meninos 

se transformam em robôs e começa uma guerra, saem do planeta e começam uma 

guerra Intergaláctica entre os filósofos em forma de robô, eu fico olhando aquilo... 

Eles ganharam o prêmio Pedro Almodóvar, prêmio mais doido, e aí eles adoraram 

ganhar esse prêmio porque foi chocante aquilo, então, mesmo sendo o tema política, 

cada um colocou de um jeito (...) então eu acho que eles conseguem expressar as 

suas individualidades mesmo quando se coloca um padrão. (Danilo) 
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 Para os alunos, a possibilidade da criação, bem como a liberdade para a confecção do 

trabalho em vídeo é um dos maiores estímulos para que eles o façam com qualidade e 

satisfação. Um dos alunos chegou a afirmar que fazer um vídeo:  

Excerto 52: (...) é como pintar o quadro, com as coisas que você tem na cabeça, 

montar…(A35)  

 A “autoexpressão” pode se referir a algo mais coletivo ou mais individual. No 

primeiro caso, uma das alunas que fez o vídeo Funk das organelas diz: 

Excerto 53: A gente acaba mostrando um pouquinho da gente também, mesmo que 

seja um trabalho, uma coisa valendo nota. (A18) 

 

 Outra opinião emitida relaciona-se mais com uma liberdade e autoexpressão 

individual: 

Excerto 54: Eu acho que um bom estímulo é deixar meio que aberto a forma para 

fazer o vídeo, a quantidade, limite mínimo de tempo, o assunto também, não pode 

fugir do assunto, acho que a liberdade de como o aluno vai fazer o vídeo e como ele 

vai se expressar nesse vídeo, eu acho que isso tem que ser um pouco mais aberto, o 

que o aluno decidir.(A34) 

 

 As alunas desse mesmo vídeo criticaram, em diálogo,  a forma como a atividade foi 

proposta em outra disciplina, desaprovando os limites colocados pelo outro professor. Na 

verdade, as orientações haviam sido no sentido de estabelecer um tempo mínimo, exigir a 

presença de todos os alunos na tela e mostrar que haviam aprendido o conteúdo curricular de 

maneira mais formal: 

Excerto 55: (diálogo) 

— Não, a forma que a gente falou do (vídeo de outra disciplina) também era aberta, 

mas era, foi o que eu falei, aquele negócio de você misturar com o seu cotidiano, 

sabe. A gente não consegue normalmente fazer isso muito com os do (outro 

professor). É uma coisa bem...(A17) 

— Regrada. (A18) 

— Formal. (A19) 

 

 As falas dos alunos revelam que nem todos os vídeos lhes dão satisfação em fazer. Um 

aluno compara os trabalhos com o vídeo de duas matérias diferentes citando os procedimentos 

necessários às suas características:  

Excerto 56: Então, são estresses diferentes. Porque a gente vai fazer um negócio de 

livro, então a gente tem que ler o livro bastante, entender o livro, interpretar ainda, 

então o problema nesse caso é interpretar. Já no de física, o problema é entregar o 

objetivo que é explicar para o espectador o que é o conforto térmico, por exemplo. A 

gente não estava se importando assim para a interpretação. Se a gente errasse assim, 

uma face, não teria problema nenhum. Se explicou direito, tá ótimo. (A20) 

 

 Em outras palavras, o estudante considera que, dependendo do objetivo do professor, a 

forma de engajamento é diversa, e isso leva a empenhos distintos de cada aluno.  
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 A este respeito, para os alunos, o estímulo para o engajamento no trabalho depende 

também da forma como a tarefa é proposta pelo professor. Mesmo sendo uma tarefa para  

nota (que consideramos um estímulo forte), a atividade pode ser feita com o engajamento 

mínimo ou pode suscitar motivação. Os estudantes que fizeram o vídeo Marx e Rothbard 

disseram: 

Excerto57: (diálogo) 

— Estímulo? Acho que ele botou medo na gente!(A35) 

— Não só a questão do medo, mas o entusiasmo dele é uma coisa que motivou 

muito a gente. Quando ele chegou com a ideia, todo mundo vibrou, mas depois 

pensamos como seria feito, tudo que deveríamos buscar, e notamos que seria muito 

mais difícil do que parece.(A37) 

 

 Na opinião dos jovens, o incentivo do professor é importante e necessário para que 

eles façam um bom trabalho. No entanto, a maneira como a proposta é conduzida recebeu 

algumas críticas e sugestões dos aluno, algumas relativas à edição do trabalho, e outras ao 

acompanhamento do professor durante o processo de criação: 

 
Excerto 58: O professor poderia deixar um tempo na informática prá construir o 

vídeo com todo mundo. (A33) 

 

Excerto 59: (...) só prá ajudar a fazer. Eu acho que é isso, a professora dispor  cinco 

minutos da aula e falar: pô, vocês já começaram, se não tiver começado não tem 

problema, mas, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem? Vocês 

precisam de ajuda em alguma coisa?(A32) 

 

 Ao discutir suas concepções sobre o uso do vídeo na escola, os docentes e alunos 

mencionam algumas affordances do vídeo: a possibilidade de regravar o trabalho até ficar 

satisfatório e o processo de editar.  De acordo com suas falas, esas affordances permitem 

solucionar o problema da timidez dos alunos em oposição a outros formatos de trabalho como 

peça de teatro e apresentação oral. Fernando revela que a timidez dos alunos foi um dos 

motivos dele dar a opção do vídeo para a tarefa. Os estudantes também se referem  à timidez 

de se apresentar ao vivo como um problema que pode ser resolvido através das affordances do 

vídeo. Mesmo assim, quando há apresentação do vídeo para a turma, alguns deles “fogem”, 

conforme sugerem as falas a seguir:  

 

Excerto 60: Eu gosto de fazer um vídeo por causa disso. Às vezes as pessoas têm um 

pouco mais de dificuldade de se expressar ao vivo em relação a alguma matéria, por 

exemplo.(A34) 

  

Excerto 61:Era pra fazer eu mesma porque eu saí correndo no meio da sala porque 

eu fiquei muito nervosa, eu tenho problema de falar em público e aí eu fiquei muito 

nervosa, não consegui falar e eu saí correndo.(A7) 
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 Uma das alunas considera que falar para a câmera não causa este sentimento, que o 

problema da timidez ocorre quando se fala diretamente para os colegas e professores: 

 

Excerto 62: É, tem isso. Sem falar que às vezes a pessoa, que no vídeo tem gente 

que é muito tímido e aí às vezes quando fica falando uma coisa pessoalmente não se 

sente tão confortável e aí no vídeo por mais que por um lado seja uma coisa muito 

mais pública e você ter aquilo gravado, a pessoa sente mais confortável porque ela 

não está falando diretamente para alguém, ela está falando com uma câmera. (A32) 

 

 A diferença em relação ao teatro se daria também por outra affordance do vídeo: sua 

perenidade (possibilidade de ser guardado) e a possibilidade de ser exibido para pessoas de 

fora da escola. Fernando, por exemplo, declara que a vantagem do vídeo sobre o teatro é que 

ele fica guardado para sempre. “Então daqui a 20 anos eles podem olhar”. Já A19 diz:  

 

Excerto 63: E tem essa coisa do vídeo que ele é mais duradouro, né, que você vai 

fazer uma apresentação de grupo em sala de aula é interessante, mas também a partir 

do momento que aquela apresentação acabou, acabou, e as vezes você pensa, pô, 

estou me dedicando tanto por uma coisa que vai durar tão pouquinho tempo então, 

não vai... você não faz isso, mas você se empenha, mas você não pensa. E às vezes 

você pensa, pô, isso está tão legal eu queria tanto que sei lá, minha mãe visse, queria 

tanto que o meu amiguinho do outro colégio visse ou amiguinho da outra sala e com 

isso o vídeo ele permite isso ele permite que você possa mostrar para outras pessoas 

que não necessariamente só a sua turma. (A19) 
 

 A partir do momento que o vídeo escolar é publicado na rede, fatos novos podem 

advir, conforme reflete A32. Ela menciona o sentimento de pertencimento que é gerado ao se 

assistir vídeos feitos por jovens de outros estados e que estão aprendendo o mesmo conteúdo 

que elas: 

Excerto 64: Por exemplo, esse vídeo de física que a gente fez esse ano, eu peguei o 

livro e aí eu olhei e aí tinha o experimento, mas eu não consegui muito entender e 

tipo eu pensei, pô, não sei como que eu vou fazer isso, aí eu joguei o experimento no 

youtube e aí tinha, tipo, cinquenta alunos de outros colégios que já tinham feito e 

isso foi interessante você pensar que aquela pessoa que,  pô, nunca vi ela na vida, 

estuda em outro Estado do Brasil, nunca vou conhecer ela e ela está fazendo o 

mesmo negócio que eu estou fazendo, dá uma ideia de pertencimento entre os alunos 

de outros lugares, porque você pode, tipo, sei lá, põe o vídeo no youtube e pensa, pô, 

posso estar ajudando outra pessoa de repente.(A32) 

 

 Outra affordance do vídeo citada pelos estudantes é a possibilidade de repetir e 

regravar as cenas quantas vezes forem necessárias para atingirem o que desejam como 

resultado final:    

Excerto 65: Eu acho que a diferença da peça para o filme é que na peça se você está 

indo, é ali. Você tem aquele momento para fazer tudo certo. Se sair ruim, saiu. O 

filme já tem muita chance de ficar bom. De rever, de refazer, de falar aquela fala de 

novo. Porque um tossiu, o outro cuspiu, sei lá o quê. (A39) 

 

Excerto 66: E tem essa coisa de você poder gravar. Então, tipo, por exemplo, a 

pessoa não sabe muito o assunto, mas você fala “fala exatamente isso, isso e isso’ e 

a pessoa vai lá no vídeo e fala isso, isso e isso. Num trabalho em grupo que você 
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apresenta, a pessoa pode até decorar, mas é um pouco mais difícil, até porque ela vai 

ter que estar com aquilo na cabeça assim. (A32) 

 
  

 A possibilidade de editar também foi sugerida pelos estudantes como uma das 

particularidades do vídeo.  Ao falar sobre cinema, Carriére (1994, p. 14) afirma que “não 

surgiu uma linguagem autenticamente nova até que os cineastas começassem a cortar o filme 

em cenas, até o nascimento da montagem, da edição”. Foi aí que o cinema gerou uma nova 

linguagem que criou um vocabulário e uma gramática com muita variedade e novas 

possibilidades. A edição, etapa crucial da construção do vídeo, normalmente é deixada sob a 

responsabilidade de apenas um aluno, que nem sempre é da turma ou do colégio. Entretanto, a 

experiência da edição parece ser o momento quando o aluno agrega tudo o que foi produzido 

e volta sua atenção para a construção da narrativa fílmica: 

Excerto 67: (...)é mais tipo, eu acabo prestando atenção em detalhes que eu não 

prestaria normalmente assistindo. Quando estou editando um vídeo eu presto 

atenção em todos os detalhes que estão acontecendo. Então às vezes eu pego um 

detalhe que eu não tinha percebido na hora de assistir quando eu estava aprendendo 

alguma coisa, eu pego um detalhe que era importante, mas que normalmente uma 

pessoa não pegaria. (A34) 

 

 Além da edição, a linguagem característica do vídeo é mencionada por Maurício, ao 

relatar um trabalho de entrevistas feito por outros de seus alunos (mas que não consta do 

corpo de dados dessa pesquisa): 

  

Excerto 68: (...) o audiovisual permite a você trazer uma dimensão do gestual, do 

ambiente, quer dizer, do momento em que aquela entrevista está sendo dada. As 

perguntas que são feitas, a maneira como a pessoa responde, se ela responde mais 

sobre um assunto ou menos sobre o outro. Isso numa entrevista transcrita é mais 

difícil de você perceber. Às vezes pode até haver umas reticências no texto e você 

pensa: "Uma pausa ali, não quer falar sobre determinado assunto." Mas no 

audiovisual você tem outra percepção. Então, eu acho que isso é 

interessante.(Maurício) 

 

 Em alguns casos, as concepções acerca do vídeo na educação se mesclam com os 

objetivos considerados ao propor o trabalho. Quando uma professora fala que o intuito da 

atividade é “explorar a criatividade” e “proporcionar algo divertido” (Joana), revela-se uma 

crença de que o vídeo favorece um trabalho “criativo” e “divertido”. Esses foram tópicos 

pensados como objetivo da tarefa por parte de diversos professores. A professora Joana 

afirma:  

Excerto 69: O intuito desta atividade era propor algo diferente, interessante e que 

explorasse além do conteúdo de frações, a criatividade, proporcionando aos alunos 

algo divertido em Matemática. (Joana) 
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 Retomamos aqui o que foi dito anteriormente sobre as pesquisas de Ferreira et al 

(2012) e de Araújo (2008). A primeira sugere que as tecnologias da Web, proveem a base para 

a atividade criativa e compartilhada e vem acontecendo numa escala sem precedentes. A 

segunda afirma que o trabalho de produção de vídeos vai além de meros exercícios 

descontextualizados com a câmera, mas que existe uma dimensão criadora no diálogo com o 

outro. 

 Glória concorda com a questão da criatividade, mas tem ciência de que fazer um vídeo 

é trabalhoso:  

Excerto 70: (...) é uma oportunidade de ampliar a criatividade, de trabalhar em grupo 

dividindo tarefas, de vencer a timidez, de ter compromisso também, porque aquele 

negócio dá muito trabalho, e tem que entregar no prazo. (Glória) 

 

 Os objetivos, também, em alguns casos, dizem respeito às especificidades da matéria 

de cada professor. Então, por exemplo, as professoras de línguas pensam em desenvolver as 

quatro competências (escrever, ler, ouvir e falar), além de introduzir ou complementar uma 

discussão em aula. A professora de português quer desenvolver a formação do leitor. A 

professora de geografia tem como objetivo geral despertar e incentivar a participação dos 

alunos como gestores ambientais na cidade. Umas das professoras de matemática queria 

aumentar o interesse para a matemática. O professor de sociologia, 

Excerto 71: (...) queria que eles entrassem mais naquele assunto, nas questões de 

gênero, e pudessem trabalhar esses temas de uma maneira que eu achava que era 

mais interessante para eles do que, por exemplo, aquilo que foi apresentado em sala 

de aula, com o recurso do nosso livro didático que tem um capítulo só sobre esse 

assunto. (Maurício) 
 

 Fernando, professor de física, declarou que o uso do vídeo tem vários objetivos nesse 

trabalho, sendo que o principal é “eles perceberem que o ar-condicionado não é a solução do 

conforto térmico.” A outra professora de física, Glória, sumarizou seus objetivos da seguinte 

forma: 

Excerto 72: Tem essas finalidades. Primeiro de entrar em contato mais íntimo com a 

matéria, de forma mais prazerosa. Esse é o principal motivo. Segundo é apresentar 

esse trabalho de forma que motive os colegas, então é uma nova maneira de 

apresentar alguma coisa que eu já ensinei, que eles já conviveram. Às vezes, o vídeo 

do colega encontra uma linguagem melhor que a minha, pode acontecer de ele 

apresentar de maneira que fique mais fácil para o colega aprender. Então, eu acho 

que é uma oportunidade de ver de novo, porque os vídeos não apresentam nada 

inédito, só se ele se aventurar.(Glória) 

 

 Apesar de os professores terem alguns objetivos específicos da sua disciplina, ao 

estabelecer que os alunos produzam vídeos, eles sabem que outras habilidades serão 

necessárias, e acreditam que os trabalhos serão criativos e que os alunos vão se divertir e 

construir conhecimento. Joana diz: 



158 
 

 
 

Excerto 73:  Meu objetivo foi tornar a disciplina mais interessante, a fim de que os 

alunos se tornassem protagonistas da construção de seus conhecimentos. E que 

explorassem a criatividade e o trabalho em coletividade. (Joana) 

 

 Com os objetivos em mente e concepções de que os alunos sabem manusear o vídeo, 

os docentes conduzem alguma preparação para a confecção dos vídeos. Tal preparação refere-

se a aulas expositivas do conteúdo curricular. Alguns professores preparam um roteiro para 

orientar os alunos, cujo teor diz respeito a prazos, softwares possíveis, duração, números de 

alunos do grupo, o objetivo, o público-alvo e os critérios para a nota (Anexos C, D, E, F, G e 

H). Vânia descreve sua forma de trabalho: 

Excerto 74: O roteiro do vídeo é todo feito por eles. Roteiro do trabalho (regras, 

palavras-chave que devem aparecer) é todo feito por mim. Dou algumas regras bem 

claras e fechadas do que eu quero e não abro mão, mas ao mesmo tempo dou total 

liberdade para que eles criem o vídeo como eles quiserem. (Vânia) 

 

 Alguns professores acompanham o trabalho mais de perto, como Danilo, que marcava 

reuniões semanais com os “diretores” dos filmes. Nina também seguiu as produções passo a 

passo com os alunos, e Ana Carolina dispensou algumas aulas para que os alunos fizessem o 

storyboard do vídeo antes de irem para o laboratório de informática ou filmar. Uma 

característica comum a todos eles é que, na hora da filmagem, não estavam presentes. Apesar 

da aparente liberdade, algumas falas sugerem a preocupação com o controle da atividade pelo 

docente, visto que era um trabalho para nota. Glória explicita este aspecto característico do 

professor “tradicional”:  

 

Excerto 75: E eu digo: "Olha, a pessoa tem que me dizer o que fez." Então, tem 

gente que diz que fez o roteiro. Aí eu pergunto sobre o roteiro, porque se não 

apareceu a carinha, se não tem a voz, cadê a presença daquele indivíduo no 

trabalho? Então, às vezes eles dizem que foi o roteiro, aí eu exijo que mostre o 

roteiro, eu tento controlar.(Glória) 

 

 Os problemas ocorridos na confecção do vídeo, de acordo com os professores, foram 

os de desconhecimento técnico por parte dos alunos (formatação errada, perda de cenas, som 

inaudível), o tempo que se perde nas aulas para discutir a produção, problemas de logística 

para o encontro dos alunos, problemas em não terem seguido as orientações.  

 No caso de Danilo, houve um problema inédito com ele e seus alunos. Ele pediu a 

tarefa de produção de vídeos e fez uma dupla avaliação por sugestão de alguns estudantes: os 

três pontos usuais para nota e uma premiação para as melhores categorias no modelo do Oscar 

(melhor figurino, cenário, direção, fotografia, etc). A noite da premiação foi um evento na 

escola: tapetes vermelhos, meninas de longo, meninos de paletó, troféus, famílias presentes, 

exibição dos trechos dos vídeos. Entretanto, o que parecia uma atividade lúdica e estimulante 
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em termos educativos na perspectiva do professor, tornou-se um pesadelo para muitos alunos. 

A atividade trouxe um elemento não muito explícito e corrente na escola: a competição. Na 

escola, em que há alunos de diversos níveis socioeconômicos e capital cultural, a competição, 

apesar de existir, não é estimulada
31

. Nas entrevistas, tanto dos alunos quanto de alguns 

docentes, o assunto apareceu algumas vezes, na forma de críticas ou de elogios. Parece ter 

ocorrido uma quebra de um acordo tácito que existe na cultura da escola: não instigar a 

competitividade. Então, dada a originalidade da atividade do Oscar proposta pelo docente, ele 

enfrentou um grande problema: a reação inesperada dos alunos que não venceram em 

nenhuma categoria. Ele fala de seu incômodo com as reações dos alunos em relação à 

premiação do Oscar, e conta a história de uma menina que chorou muito porque não tinha 

vencido em nenhuma categoria. O excerto a seguir mostra seu reconhecimento da perda de 

controle da questão e sua crítica à cultura da escola:  

 

Excerto 76: (...) a gente falava que aqui no Pedro II, existe uma... Aí concordo com 

isso plenamente, existe uma coisa contra competição aqui dentro. E isso para mim é 

ingênuo, é ingênuo porque o mundo ele é competitivo, então às vezes eles saem 

daqui e vão para o mercado de trabalho, para uma coisa assim, e vão encarar o 

mercado que é predatório, o mercado violento. E aqui eles têm uma nuvem 

romântica contra a competição. (Danilo) 

 

 Uma aluna descreve a situação a partir de seu ponto de vista:  

Excerto 77: É como eu digo, foi muito estressante. Por exemplo, teve uma menina 

na minha turma que ela é competitiva, levo isso normalmente porque a gente vem de 

um ambiente competitivo, é normal que a gente seja, e ela ficou tão estressada 

porque ela não estava conseguindo. Quando você não consegue fazer uma coisa é 

frustrante, quando você não consegue fazer uma coisa que você deu a vida quase 

naquilo é tipo absolutamente frustrante, e ela teve uma hora que ela entrou tipo 

numa crise de choro assim ela começou a passar mal com aquilo, e aí gente ficou 

meio tipo, pô, Danilo, então, essa ideia é legal, mas talvez pudesse ter sido feita de 

uma outra maneira um pouco diferente. (A32) 

 

 

 Para conseguir cumprir os objetivos estipulados pelos professores, seus alunos 

estabeleceram alguns critérios para a criação dos vídeos. O primeiro deles diz respeito  a 

atender o tempo e o assunto pedidos pelo professor. Além disso, os jovens também se 

preocupam com o público-alvo; a escolha do local de filmagem, cenário e figurino; o 

equipamento; as funções de cada um e a música.  

                                                           
31

 Apesar da entrada na escola no 6º ano EF e na 1ª série EM ser feita através de um concurso que subentende 

uma competição, quando os jovens se tornam alunos do CPII, a competitividade é evitada.  
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 O público alvo, em todos os casos, é o professor. Alguns têm a preocupação com os 

colegas quando sabem que será exibido. Os excertos seguintes apontam este critério na fala de 

alguns entrevistados:  

Excerto 78: A turma vem em segundo plano, mas o principal é atingir a professora, 

se a turma não gostar a gente não liga, quem tem que gostar é a professora. (A28) 

 

Excerto 79: Se você vai fazer um vídeo para adolescente não pode ser um negócio 

chato, se vai durar uma hora e meia, porque depois dos quinze minutos a pessoa já 

vai estar dormindo.  Agora se você vai estar fazendo um vídeo para uma pessoa 

adulta, ou alguma coisa assim, o vídeo pode ser um pouco mais longo, um pouco 

mais explicativo. O difícil de fazer para a escola é porque é para os dois, então você 

tem que escolher um meio termo, que não fique chato para o aluno, mas que não 

fique muito simples para o professor. (A34) 

 

 O local a ser filmado em geral é perto da escola ou na casa de algum aluno que more 

perto da escola. Quando isto não é possível, depende da “voluntariedade” de alguém ceder sua 

casa para fazer o trabalho. 

 O figurino e o cenário parecem merecer uma preocupação maior dos alunos quando 

eles representam personagens diferentes deles próprios. No entanto, na maior parte dos vídeos 

desta pesquisa os alunos atuam representando a si mesmos nos vídeos, e vestem roupas 

comuns ou mesmo o uniforme. Ao dar instruções para o vídeo Tijuca, a professora pediu que 

eles estivessem uniformizados ao abordar as pessoas para entrevistar na rua. E os estudantes 

concordaram: 

Excerto 80: Por que assim, por exemplo, se uma pessoa chega para mim 

uniformizada falando “ah, gente queria entrevistar você para o trabalho do Pedro II”, 

a pessoa vai ter uma visão diferente do que chegar uma pessoa com uma roupa 

qualquer falando a mesma coisa, quem garante que ela não está usando a minha 

imagem para outras coisas. (A30) 

 

 Quando representam outros personagens, existe o cuidado com o figurino e o cenário. 

Uma das autoras do vídeo Conforto Térmico explicou:  

Excerto 81: É um trabalho elaborado também. A gente trabalhou cenário, figurino, a 

gente podia muito bem fazer um vídeo na sala de aula com uniforme, só mexer um 

pouco as mesas e...ler o papel na hora, entendeu? Mas lá a gente colocou roupa de 

educação física prá fazer a cena da academia. (A23) 

 

 No entanto, em alguns vídeos, tanto o cenário quanto o figurino são representados 

simbolicamente. Por exemplo, no vídeo  Cuisine em 15 minutes, os alunos filmaram na 

churrasqueira de um playground como se fosse a cozinha gourmet, o capitão do navio no 

vídeo Bertram é retratado por um quepe, Marx pela barba no vídeo Marx e Rothbard.  
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 O equipamento utilizado é geralmente o celular. Os alunos que usaram filmadora são 

aqueles que estão acostumados a usá-la em produção de vídeos fora da escola. 

 As funções de cada um na construção do vídeo dependem das habilidades de cada um 

de decorar as falas, de se exibir sem muita timidez, de filmar, de editar e, quando há um 

roteiro, de escrever.  

 No que diz respeito ao processo de construção do vídeo, há alguns pontos em comum 

que foram mencionados nos discursos de alguns jovens;  por exemplo, naqueles vídeos em 

que o professor não exige um roteiro prévio, o improviso é uma prática comum entre eles. Em 

alguns casos, o roteiro é escrito depois. Em geral, o vídeo é feito muito perto da data da 

entrega, o que torna o critério da praticidade a tônica para a produção. Outra tática comum 

entre eles é dividir as tarefas, então as pessoas que escrevem o roteiro nem sempre estão 

presentes na filmagem. O mesmo acontece com quem edita ou remixa. Conforme já discutido, 

a roteirista do vídeo Bertram relata que escreveu o roteiro e deu por encerrada sua 

participação na tarefa: 

Excerto 82: Deu muito trabalho, mas no final valeu a pena. É porque quando a gente 

faz um roteiro, a gente faz tudo no início e depois a gente não está mais presente. 

Então, não era obrigada a ficar nas gravações, isso vai para o diretor e tal. Então, daí 

a gente teve mais tempo. A gente teve um curto tempo. Tipo, ah, faz um roteiro em 

uma semana que na próxima a gente já tem que gravar. Daí a gente teve que fazer o 

roteiro em uma semana, mas em compensação, depois a gente ficou livre também. Já 

pode estudar, essas coisas.(A39) 

 

 A música é escolhida por sua relação com o tema ou para causar alguma sensação no 

espectador. A aluna do vídeo Botafogo disse que:  

Excerto 83: Eu tava procurando batida de rap, porque eu acho que o Rio de Janeiro 

tem essa vibe, tipo um rap, um hip hop… (A6).  
 

 Nesse caso, a estudante mobilizou sua preferência musical e sua impressão sobre sua 

cidade. A34, autor do vídeo Salto de Vara,  mostra sua preocupação com o público alvo ao 

inserir a música:  

Excerto 84: Então é sempre legal deixar uma música muito baixinha no fundo, ela 

quase imperceptível, quando as pessoas assistem, já aconteceu que às vezes, 

inclusive no último vídeo que eu fiz, na verdade não foi para a escola, mas foi só um 

teste mesmo. Tinha uma música no fundo que a pessoa percebeu que o vídeo estava 

um pouco mais dinâmico que parecia que o vídeo estava passando um pouco mais 

rápido porque não estava aquela coisa chata só de narração, a pessoa não tinha 

percebido que tinha uma música tocando. Muitas vezes a pessoa não percebe que 

tem a música, mas tem a música e ela faz a diferença. (A34) 

 

 Os problemas para a realização do vídeo são diversos, desde a receita que não dá certo, 

o calor que sentem com o figurino, o mosquito que morde a jovem alérgica, o aluno que se 
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esquece de avisar à mãe e ela chega nervosa no local, as pessoas que se recusam a responder à 

entrevista, a bateria da câmera que acaba no meio do processo. No entanto, a avaliação sobre 

o resultado em geral, é positiva, tanto da perspectiva dos professores quanto dos alunos. 

 

4.3. Experiências de aprendizagem  

 

 

 Ao fazer a avaliação da atividade, os jovens se declararam satisfeitos com o resultado 

e com a vivência que tiveram com os colegas, mas alguns acham que poderiam ter feito 

melhor: 

Excerto 85: Hoje em dia eu assisto e vejo lá várias coisas que poderiam ser 

melhoradas, mas mesmo assim eu acho assim que foi um vídeo que ficou muito bem 

explicado. (A34) 

 

Excerto 86: Esse vídeo foi o melhor trabalho porque a gente conseguiu trabalhar 

bem em conjunto, a gente fez as gravações bem rápidas e a edição não foi tão chata 

de fazer. Então acho que esse foi o melhor trabalho porque a gente conseguiu 

trabalhar bem em conjunto.(A25) 

 

 Os docentes, por sua vez, também avaliam os vídeos positivamente. Em particular, 

apreciam a criatividade dos alunos: em suas falas,  usaram vocábulos e expressões como 

“desenvoltura dos alunos”, “autonomia”, “criatividade”, “fiquei apaixonado”, “capacidade 

dos alunos”, etc. para designar suas impressões. As opiniões negativas foram no sentido de 

que alguns vídeos eram “ruins” em conteúdo, “arrastados” e com técnica ruim. Fernando, por 

exemplo, fez algumas críticas:  

Excerto 87: Muitos vídeos eu confesso que eu não gostei, eles eram, alguns eram 

ruins em conteúdo, fraco, mostraram pouca coisa e alguns muito ruins em qualidade 

de vídeo mesmo, qualidade sonora de som péssimo. (Fernando) 

 

 Fátima e Vânia mencionam o empenho dos alunos para o trabalho ficar bom:  

Excerto 88: Acabam sendo trabalhos muito diferentes, assim, e a gente vê quem fez 

a pesquisa, quem não fez, porque sobre a poluição na lagoa tem várias empresas e 

ONGs que já fizeram tentativas de despoluição, tiveram obras da prefeitura. Então, 

você vê quem realmente fez a pesquisa, estudou história. (Fátima) 

 

Excerto 89: O que muda mesmo é o empenho de cada grupo. Nitidamente alguns se 

esforçam mais, e tem um resultado melhor. (Vânia) 

 

 Alguns acreditam que eles próprios também aprenderam bastante com a atividade, 

Nina, por exemplo, disse que “aprendeu mais do que eles”. Outros apresentaram elementos de 
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aprendizagem diferentes. Vânia se refere à melhora da sua prática como professora 

orientadora da atividade: 

Excerto 90: Creio que o mérito é bem mais deles do que meu. Mas penso que sem 

uma orientação muito bem formulada eles ficariam perdidos. Aprendi como orientá-

los com bastante precisão e objetividade. (Vânia) 

 

 Danilo vai além das questões escolares e revela que aprendeu sobre a dinâmica do 

cinema: 

Excerto 91: A dinâmica do cinema, então eu acho que além do trabalho, além de 

política, foi um grande ensinamento também para mim, de como funciona essa arte 

que é o cinema. (Danilo) 

 

 Maurício, por sua vez, menciona ter aprendido mais sobre o assunto que ele propôs. 

No excerto abaixo, relata que nunca havia ouvido falar de uma mulher transgênero conhecida 

no Rio de Janeiro e ficou satisfeito de conhecê-la através dos alunos: 

Excerto 92: A gente aprende porque me chegaram vários trabalhos dentro desse 

guarda-chuva das questões de gênero, com subtemas variados, em que eu... por 

exemplo, o grupo que fez uma entrevista com essa mulher trans lá na Lapa, eu não 

conhecia, eu fui conhecer ali. (Maurício) 

  
 No momento de avaliar, o principal critério considerado pela maior parte dos docentes 

é o tratamento dado ao conteúdo curricular, como declarado por alguns deles: 

Excerto 93: Eu levei em consideração a criatividade na proposta e avaliação, e 

obviamente, do conteúdo que estava sendo trabalhado ali. (Maurício) 

 

Excerto 94: (...) eu falei para que eles podiam fazer cena ou até podiam fazer aulas, 

palestras, como eles quisessem , eu queria ver o conteúdo aparecer (...) e na hora da 

nota eu fui extremamente bondoso, extremamente, eu levei em consideração que 

eles nunca fizeram um curso de vídeo. (Fernando) 

 

Excerto 95: Então a nota foi mais do conteúdo da política e o Oscar foi pela 

criatividade. (Danilo) 

 

 Em todos os casos, a atividade é proposta como forma de fazer o aluno gostar e 

aprender a matéria. Glória e Danilo são enfáticos: 

Excerto 96: Aí eu me inspirei nesse vídeo (assistido por ele antes de sugerir a 

atividade) que eles fizeram porque eu achei que, escrever um roteiro sobre isso, ou 

participar atuando tendo que decorar as falas, ou dirigir aquilo pra planejar, tudo isso 

levava a um aprendizado sobre a tal da ideologia política. (Danilo) 

 

Excerto 97: Eu acho que o vídeo para os alunos é muito interessante porque tem a 

parte de preparar, porque para você apresentar alguma coisa você tem que conhecer 

o assunto, você tem que selecionar o assunto, você tem que organizar um 

cronograma e isso tudo requer muito contato com o conteúdo. (Glória) 

 

 

 No que diz respeito à aprendizagem do conteúdo curricular, alguns docentes acreditam 

que os alunos aprenderam, mas não foram muito enfáticos. Expressões como “acho”, 

“aprenderam porque foram obrigados”, sugerem uma incerteza:  
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Excerto 98: Eu acho que sim, porque isso levou alguns grupos, eu diria até quase 

que todos os grupos a terem que pesquisar, a terem que se interessar mais pelo 

conteúdo. (Maurício) 

 

Excerto 99: Sim, sem dúvida (aprenderam francês). Sem dúvida, porque eles foram 

obrigados ... Eles foram obrigados, entre aspas, não só a usar o léxico relativo aquele 

tema, como a estrutura gramatical correspondente.(Nina) 

 
Excerto 100: Eu acho que tem esse ganho assim, de a leitura ficar mais 

internalizada.(Teresa) 

 

 Fernando, por outro lado, acredita que eles não aprendem o conteúdo ao criar vídeos: 

Excerto 101:  (...) eu até diria que é o contrário, porque se você aplica uma coisa 

mais rigorosa teste e etc., tal, os alunos ficam mais quietos, eles prestam mais 

atenção, vai ter um teste vamos estudar para o teste. Agora, quando você faz essas 

coisas assim, fica tudo um auê, a tendência é a aula ficar mais bagunçada, então para 

ocorrer a tranquilidade do ano letivo é ruim, as turmas ficam mais bagunçadas, mais 

dispersas, mas divertidas talvez, acho que aprendem mais, porque aprendem coisas 

que só dentro da sala não aprenderiam, mas fica tudo mais tumultuado. (Fernando) 

 

 Quando ele diz que “acho que aprendem mais”, ele se refere a outras habilidades e não 

o conteúdo. Isso é um consenso entre os docentes da pesquisa. Eles creem que o trabalho de 

produção de vídeos desenvolve, como mencionado anteriormente, a criatividade, a 

organização, o trabalho em grupo, a responsabilidade. No entanto, revelam, em suas falas, que 

o que realmente importa é a aprendizagem do conteúdo curricular, mostrando coerência com a 

proposta de um ensino mais conteudista, mas que contém elementos de aproximação do que é 

considerado o cotidiano e cultura dos alunos. Supomos que o desejo de manter esta suposta 

aproximação, além do prazer de ver seus alunos numa atividade mais lúdica, é o que os 

mantém pedindo que façam vídeos.  

 Do ponto de vista dos alunos, as opiniões sobre a aprendizagem também  não são tão 

explícitas. Alguns disseram que aprenderam mais o conceito, outros disseram que 

memorizaram algum vocabulário. Os vídeos mais expositivos, que exigem que expliquem a 

matéria, tendem a propiciar maior aprendizagem, de acordo com eles:  

 

Excerto 102: Esse vídeo, a gente não aprendeu muito de francês, porque a gente só 

foi pegando as frases para gravar o videozinho, mas quando é alguma coisa de 

explicar a matéria.. Teve um trabalho de geografia que a gente fez no ano passado, a 

gente aprendeu bastante coisa.(A15) 

 

 Quando o vídeo é feito por improviso, a aprendizagem se dá na hora da gravação, 

consultando os livros e notas e filmando logo depois. Quando o professor exige um roteiro, os 

alunos que se responsabilizam por esta tarefa sentem que “aprendem a matéria”. Duas alunas 

de grupos diferentes se manifestaram da seguinte forma: 

Excerto 103: Ah, eu melhorei muito a escrita, muito mais. Minhas redações ficaram 

melhores. E eu até cogitei em fazer roteiro para cinema. (A39) 
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Excerto 104:  Ele deu livros sobre essas ideologias para a gente se basear  para a 

construção do roteiro, mas assim, a galera que ficou responsável pelo roteiro teve 

que ler bastante pois eram livros bem pesados, são livros de ideologia.(A37) 

 

 Os outros acabam se empenhando em outras funções e apreendem o conteúdo 

curricular de maneira informal. Um dos alunos que criou o vídeo  Tijuca afirmou: 

Excerto 105: Até porque a gente foi lá viu como que era, a gente aprendeu a matéria, 

tipo, dos rios e tal, a gente foi lá e viu como realmente é com os olhos e a gente foi 

falando e aí a gente foi aprendendo e falando ao mesmo tempo.(A27) 

 

 Aqueles que editam também consideram que aprendem. O autor do vídeo Salto de 

vara, acostumado a editar, diz que: 

Excerto 106: Mas não é só isso, é uma coisa que eu gosto então quando eu estou 

editando um vídeo eu acabo aprendendo porque eu acabo aprendendo a matéria que 

eu não tinha sacado na hora, mas na hora de editar eu acabo aprendendo.(A34) 

 

 Mas, como mencionamos anteriormente, a edição normalmente é delegada para um 

único aluno do grupo, ou até mesmo a um amigo de fora da escola. Uma das estudantes 

produtoras do trailer Cuisine em 15 minutes revela: 

 

Excerto 107: Eu ia, eu até ia (na casa da amiga que editou), só que não deu. Aí eu 

fui falando com ela pelo telefone, o que que tinha que colocar e ela foi 

botando.(A15) 

 

 Alguns alunos percebem a importância da edição e sugerem que todos deveriam estar 

presentes neste momento. Uma das produtoras do Questões de gênero pondera: 

Excerto 108:  Eu acho que mesmo que a pessoa tenha feito o roteiro, ela gostaria de 

dar um palpite na edição, porque a edição é o trabalho final e ela pode falar que se 

não gostou daquela cena ou o roteiro não coube com o contexto e aí fica geralmente  

prá uma só pessoa fazer em casa e até as pessoas podem até não saber muito como 

fazer, usar o recurso.(A33) 

 Por fim, os alunos revelaram que aprenderam outras coisas além do conteúdo 

curricular.  Merecem destaque, por sua frequência, as seguintes ideias: aprender a organizar-

se, a lidar com divergências, a trabalhar em grupo, a atuar, a superar obstáculos. Além disso, 

os estudantes declararam que desenvolveram sua experiência técnica em fazer vídeos.  

 Outras ideias interessantes foram sugeridas por alguns professores. Um deles partiu da 

professora Glória, que relata a possibilidade dessa atividade inspirar alguns alunos a seguir a 

profissão de cineastas: 

Excerto 109:  Inclusive uma vez eu fui a uma festa de um cineasta e um garoto me 

procurou... um adulto já, cineasta que eu infelizmente não sei dizer o nome, ele 

disse: “Professora, eu estreei com vídeo fazendo trabalho de física”. Às vezes a 

pessoa descobre um talento quando ela prepara o vídeo. (Glória) 
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 Fátima menciona possíveis decorrências do trabalho de geografia, do qual o vídeo foi 

parte, sobre a comunidade do bairro: 

Excerto 110: As possibilidades são inúmeras, já obtivemos resultados concretos com 

as associações de moradores, conseguimos a poda das árvores do bairro Humaitá, 

depois que esse problema foi relatado nas entrevistas. Também a maior aproximação 

dos responsáveis, já que também são moradores dos bairros escolhidos pelos alunos 

e acabam participando do processo. O desafio é sempre o despertar do interesse para 

a atividade, pois começamos com dados estatísticos do IBGE (na análise 

socioeconômica e infraestrutural do bairro), os alunos consideram essa parte mais 

desgastante, mas ao final da pesquisa entendem por que precisamos começar por ela. 

(Fátima) 

 

 Finalmente, as falas dos docentes sugerem muitas analogias com o que pensam os 

alunos. Os dois grupos opinam que os vídeos são criativos, divertidos, permitem a 

autoexpressão, a lidar com divergências e a organizar. Entretanto, uma das principais 

dissociações em suas enunciações reside no fato de que os professores acreditam que os 

alunos gostam de fazer vídeos e têm experiência com a atividade, mas eles nem sempre sabem 

fazê-lo ou mesmo gostam de fazê-lo. Principalmente os alunos de Ensino Médio,  que estão 

cansados de produzir tantos vídeos. A empolgação maior veio de alunos mais jovens, que 

começaram a fazer esta atividade na escola recentemente.  
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 5. Emergindo  

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, 

mas faz parte do processo da busca. E ensinar e 

aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria. 

Paulo Freire 

 

  

 Chegou o momento de emergir do mergulho e responder as perguntas formuladas no 

princípio, além de deixar outras para estudos vindouros. Retomamos aqui a importância de se 

pensar a relação dos indivíduos com as máquinas, tendo ciência de que nossa ênfase principal 

não deve ser nos artefatos em si, mas nas práticas e atividades que os cercam e nos 

significados que os indivíduos lhes conferem. O que podemos observar é que os sujeitos 

transformam a tecnologia naquilo que é possível e necessário para suas vidas dando um 

significado especial para ela.  O barateamento dos artefatos da informação e da comunicação 

e a acessibilidade a eles aumentou tanto nas últimas décadas que tornou sua presença quase 

ubíqua nas sociedades urbanas ocidentais. Assim, operam-se algumas mudanças nos hábitos e 

costumes dos sujeitos e em âmbitos até então considerados estáveis e imutáveis. Além disso, 

intensificaram-se os estudos para tentar entender essas transformações.  

 Por isso, há que se mergulhar nos diferentes contextos, principalmente na educação, 

evitando os discursos do senso comum e buscando compreender como e até que ponto as TIC 

nos auxiliam ou nos prejudicam.  Rosado e Mammede-Neves (2013) sugerem que esses 

estudos despontaram no momento em que se notava que os jovens eram os que primeiro se 

apropriavam das novas tecnologias digitais e as colocavam em uso sem as temer. Realmente, 

os jovens que chegam à escola hoje são fruto de um processo educativo amplo, no qual as 

relações com as mídias digitais tem papel importante no cotidiano das suas relações sociais.  

Buckingham (2010) reconhece que a infância e juventude das sociedades ocidentais estão 

permeadas, e em alguns sentidos até definidas, pelas mídias modernas – através da TV, vídeo, 

jogos de computador, Internet, telefonia móvel, da música popular.  Por isso torna-se tão 

importante pensar como estão sendo usadas essas tecnologias com os jovens, especialmente 

no contexto onde eles experimentam seu desenvolvimento intelectual e social. No entanto,  os 

estudos relativos à mediação das TIC na vida dos sujeitos e na educação devem ser feitos com 

cuidado pois, de acordo com Selwyn (2011), há muitos interesses financeiros e corporativos 

neste campo. A tecnologia, de acordo com este autor, não é neutra, mas sim ideológica, e 
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serve a propósitos da expansão da acumulação do capital. Por isso, defende que tenhamos um 

olhar crítico sobre o deslumbramento que se tem em relação às máquinas.   

 Esta investigação se propôs a fazer um estudo exploratório para compreender de que 

forma uma das tecnologias digitais, o vídeo, vem sendo produzido por jovens em contexto 

educacional. Apesar de saber que o vídeo analógico já era utilizado há pelo menos três 

décadas na escola, a acessibilidade e barateamento do equipamento abriram novos caminhos e 

facilitaram a logística para se exercer a atividade de produção.  

 Antes de iniciar a pesquisa, já possuíamos alguma noção do que é o trabalho com o 

vídeo na escola, e nossas impressões (do ponto de vista do professor) eram de que a atividade 

de se criar um vídeo demonstra ser bastante complexa: muitas vezes envolve um grupo de 

trabalho, diversas reuniões para tomada de decisões e a escrita na criação do roteiro. Além 

disso, para se construir o efeito desejado, os criadores precisam pensar nos posicionamentos 

da câmera, discutir e negociar para se decidir os critérios de produção – o formato, o tom do 

filme (se será cômico, sério, se haverá diálogos, o papel da música no produto, etc) – além de 

ensaiar (quando os alunos são atores), realizar a filmagem e a montagem, quando se decide 

quais as imagens que devem prevalecer no produto final. Quando este vídeo é associado ao 

conteúdo curricular, ainda há uma dificuldade, que é o domínio deste conteúdo. Neste caso, o 

aluno deve ressignificá-lo, “traduzi-lo” numa narrativa de ficção ou documental, 

estabelecendo as imagens necessárias para conseguir dar sentido à sua produção. Essa 

complexidade pôde ser verificada através das falas dos sujeitos envolvidos e dos vídeos 

escolhidos para esta investigação.  Para obter novos olhares sobre essa atividade, este estudo 

partiu de uma diversidade de professores de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento.  

 As duas primeiras questões do estudo diziam respeito às formas que as propostas de 

produção de vídeo tomam na escola e como os professores concebem a integração do vídeo 

nos processos de ensino-aprendizagem. Por todos eles, a produção de vídeos foi proposta 

como atividade a ser realizada fora da escola, sem sua orientação, e como avaliação (30% da 

nota trimestral). Os professores, apesar de simpatizarem com a produção dos vídeos pelos 

alunos, não parecem ter planos de incorporar a prática a sua aula. O argumento para explicar 

essa atitude é a falta de tempo e a “perda” de muitas aulas para a produção de vídeos, o que 

reafirma o objetivo primeiro da escola tradicional: ensinar o conteúdo. Deste modo, inferimos 

que seu objetivo não é desenvolver o letramento midiático, mas fazer com que os alunos 

“ilustrem” de modo prático, o que foi ensinado nas aulas regulares. Reiterando o que afirmam 

Tardif e Gaulthier (2014, p.180), “a pedagogia contemporânea é um espaço de tensões entre 
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as tradições e as inovações”. Quer dizer, os professores utilizam os instrumentos de pressão 

típicos da escola tradicional (os 30% da nota) para pedir um trabalho considerado “inovador”, 

que, em hipótese, desenvolve habilidades diferentes das habituais da escola. 

 Se não concebem a integração do vídeo nos processos de ensino-aprendizagem que 

conduzem, por que então, os docentes pedem que os estudantes criem vídeos?  

 Em primeiro lugar, parece haver uma concepção entre os professores de que os alunos 

são “nativos digitais” (PRENSKY, 2001) ou prosumers, ou seja, sujeitos acostumados a criar 

e publicar vídeos. Trata-se de um discurso que se tornou senso comum, o de que os jovens 

sabem manejar o vídeo e o produzem sempre em casa. Sendo assim, “por que não aproveitar 

isso na escola?” (Maurício).  A partir dessa concepção, parece haver, por parte dos docentes, 

uma tentativa de tornar a matéria significativa para seus alunos ao pedir um trabalho que, 

pensam, mobiliza parte de sua cultura e cotidiano.  

 Entretanto, em entrevista com os alunos, verificamos que essa crença não é verdadeira 

para todos. Apenas três estudantes revelaram ter tido alguma experiência de publicação de 

seus vídeos na internet e desistiram depois. Alguns participantes da pesquisa disseram preferir 

fazer teste porque é mais rápido e menos trabalhoso do que o vídeo, contradizendo assim a 

concepção universalizante de que os “nativos” gostam de fazer vídeos indiscriminadamente. 

Entretanto, um dado que surgiu nas falas dos alunos foi o cansaço pelos diversos vídeos 

pedidos por diferentes professores (principalmente entre alunos do Ensino Médio). Esse pode 

ser um dos fatores por alguns preferirem o teste. Os dados dos questionários revelaram que 

produzir vídeos não é uma atividade frequente entre os jovens ou entre os professores. Eles 

preferem assistir vídeos a produzi-los. Alguns alunos até apreciam a atividade, mas preferem 

filmar de modo improvisado, sem o compromisso de escrever um roteiro ou produzir sobre 

um tema preestabelecido.  

 Houve alguns casos de estudantes que solicitaram ao professor fazerem um vídeo. O 

motivo deste pedido não foi tanto pela satisfação de criar, mas por achar que o vídeo é menos 

estressante do que uma peça de teatro ou uma apresentação oral. As affordances desse suporte 

tecnológico favorecem uma lógica diferente das outras atividades tradicionais da escola e 

pressupõem práticas distintas das habituais da escola. Por exemplo, a timidez é um problema 

para os jovens na hora de fazerem uma apresentação oral, assim como a memorização dos 

textos numa peça de teatro. Deste modo, as possibilidades materiais e sociais do vídeo, que 

possibilitam a repetição e a edição, bem como o distanciamento do público, solucionam esses 

problemas.  
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 A terceira questão, “como são conduzidas as atividades de produção de vídeos?” foi 

respondida pelos alunos de diferentes grupos e trabalhos. Para realizar a proposta solicitada 

pelo professor, alguns critérios em comum a todos os grupos foram estabelecidos, incluindo: a 

divisão de tarefas de acordo com as habilidades de cada um, o conteúdo curricular como 

centro da narrativa ou da exposição, o professor como público-alvo principal, a simplificação 

dos adereços e dos movimentos da câmera e da sonoplastia. A música parece ser um elemento 

importante na composição. Os estudantes, em geral, a escolhem a partir de dois critérios: seu 

gosto musical – e nesse caso sentem que estão se autoexpressando – e a adequação ao estilo 

do vídeo. Outros critérios são a facilidade de acesso e o pragmatismo: a maioria faz as 

filmagens com o celular na casa ou local mais próximo da escola, deixa para fazer muito 

próximo da data da entrega e o roteiro às vezes é escrito enquanto o vídeo é feito.   

  Os vídeos obedecem às regras ditadas pelos professores na questão do tempo e da 

presença dos alunos na tela. Alguns deles seguem um padrão de regularidade temporal e 

repetição de tomadas e cenas temáticas, característica essa que revela a organização da 

produção. Para os jovens e adolescentes que não têm, nem na escola, nem em outro ambiente 

de aprendizagem, uma aprendizagem formal para a confecção de vídeos, a forma de conseguir 

desempenhar satisfatoriamente esta atividade foi pelo método de tentativa e erro e pela 

observação e experiência que têm em sua interação com as mídias (TV e Youtube).   

 A quarta questão refere-se à avaliação tanto dos professores quanto dos alunos sobre 

os vídeos produzidos. Os docentes acreditam que os trabalhos auxiliam os alunos a se 

organizarem e a trabalhar em grupo, além de possibilitar que eles sejam criativos, se divirtam 

e desenvolvam suas habilidades. As avaliações foram bastante positivas, em geral, os 

docentes gostam do resultado dos trabalhos. Também creem que é possível os jovens 

ressignificarem os conteúdos curriculares, dando um tom mais pessoal à matéria. Interessante 

notar que há aí uma concepção de que é possível usar o conteúdo escolar para os alunos 

expressarem sua subjetividade.  

 Os estudantes, por sua vez, apesar de reclamarem que a atividade é trabalhosa, acabam 

por gostar de fazê-la, pelos mesmos motivos dados pelos professores: se divertem, aprendem 

a se organizar e resolver as divergências e ressignificam os conteúdos. Em geral, ficam felizes 

com o resultado e têm a opinião de que conseguem se autoexpressar, a ponto de um aluno 

declarar que “fazer um vídeo é como pintar um quadro, com as coisas que você tem na 

cabeça” (A35), associando o vídeo escolar a uma atividade artística.   
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 Tanto os professores quanto os alunos acreditam que, no trabalho com o vídeo, 

desenvolvem-se competências diferentes das relativas ao trabalho típico da escola. Para eles, 

as competências de dramatizar, organizar, expressar, resolver problemas e solucionar 

divergências em grupo são desenvolvidas, mas no que diz respeito à aprendizagem do 

conteúdo curricular, os dois grupos revelaram a impressão comum de que não aconteceu tão 

plenamente quanto se esperava.  

 A última questão da pesquisa diz respeito aos desafios e possibilidades enfrentados 

pelos professores e alunos. Os problemas ocorridos no trabalho foram basicamente de ordem 

técnica, prazos e logística para levar os alunos ao laboratório de informática para a edição (um 

problema recorrente de acordo com uma professora). Houve a sugestão, por parte de alguns 

estudantes, de o professor disponibilizar algum tempo na aula para discutir a produção do 

vídeo. Mas, como foi dito anteriormente, os docentes têm a opinião de que perderiam tempo 

de aula, ou seja, como Cuban (1993) constatou, as tecnologias e as atividades com seu uso 

mantêm-se à margem nas escolas. No entanto, a partir deste estudo, percebe-se que a 

pedagogia tradicional mostra-se flexível e aberta a englobar novas práticas vistas como mais 

consistentes com pedagogias progressistas.  

 Uma conclusão a que se chega com a presente pesquisa é que o vídeo digital pode ser 

usado como uma ferramenta eficiente para fins pedagógicos. Suas affordances revelam 

possibilidades e limitações. Uma das limitações deste artefato seria a própria tela retangular, 

que limita o campo de visão do espectador e obriga os produtores a adequar seu texto fílmico 

a essa característica. Há também a limitação de ter que fazer a criação numa linha de tempo 

adequada a um público-alvo determinado. Mas o vídeo também oferece algumas 

possibilidades que outros meios não oferecem. Ao transformar uma realidade em imagens, os 

alunos decidem o que querem mostrar e o que querem deixar de fora da tela, focalizando o 

que acham importante e excluindo o que não interessa. Eles também têm a oportunidade de 

criar efeitos especiais e abrir a sua produção para outros contextos fora da escola. A nosso 

ver, essa seria uma especificidade importante do vídeo em relação a outros formatos de 

trabalho pedagógico: a possibilidade de poder guardá-lo como lembrança e também de trazer 

o mundo exterior para a escola e levar a escola para o mundo exterior, ao postar o vídeo na 

internet. Ao marcar presença na rede, o vídeo pode ser visto por outras pessoas e alunos de 

outras escolas, gerando uma sensação de pertencimento entre alunos de várias escolas que 

estejam aprendendo o mesmo conteúdo curricular. 
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 Outros formatos de trabalho, como a cartolina para uma apresentação oral ou a peça de 

teatro na sala de aula, também impõem limitações a serem superadas e possibilidades a serem 

aproveitadas, características essas que constituem o processo educativo. Na resolução de 

problemas, os alunos podem desenvolver seu potencial, independente do meio através do qual 

o façam. Essa assertiva opõe-se à ideia de que as TIC e, especificamente, o vídeo digital são 

essenciais para se fazer um trabalho criativo na escola.   

 No entanto, a perspectiva assumida de que o vídeo não revoluciona a educação não 

significa que devemos deixar de conduzir esta atividade na escola. Ela apresenta 

possibilidades interessantes de se ressignificar o conhecimento enquanto desenvolve 

habilidades significativas para os alunos. Segundo Santos (2010),  

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. 
 

 Entretanto, é importante ter em mente que, assim como os outros meios tradicionais, 

as affordances do vídeo desenvolvem algumas habilidades e restringem outras. 

 Este estudo levantou alguns questionamentos sobre os quais futuras pesquisas 

poderiam se debruçar. São eles: até que ponto o trabalho com o vídeo na escola desperta, nos 

alunos, a noção crítica sobre os produtos midiáticos que compõem a cultura tecnológica?  Que 

outras formas podem tomar a atividade de produção de vídeos no ambiente educacional? Que 

outras categorias de vídeos, além das definidas por Pedrosa (2012) em seu estudo, podem ser 

determinadas? Como a cultura/criatividade/autonomia/autoria do aluno se manifesta nos 

vídeos feitos para a escola?  

 Fresquet (2013, p. 100), que trabalha com cinema nas escolas, diz que ao entrarmos na 

seara da produção fílmica propriamente dita, entramos num campo onde se podem criar, com 

a ajuda da tecnologia, novos mundos, novas perspectivas, novos enquadramentos da 

realidade. Apesar de a autora trabalhar com cinema na escola, e não produção audiovisual 

como o fazem os professores da pesquisa, seus questionamentos nos fazem refletir se produzir 

material audiovisual, mesmo que seja para cumprir uma tarefa de avaliação ligada à 

aprendizagem do conteúdo curricular, desenvolveria o potencial dos jovens, pois os vídeos 

que vimos nesta pesquisa revelam criatividade, organização e autoria. Não podemos negar 

que, apesar de os estudantes mostrarem pouco entusiasmo para criar vídeos com roteiros, 

quando a escola propõe que o façam, o resultado é rico e os jovens têm a possibilidade de 
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expressar sua subjetividade e desenvolver a autonomia. Tal constatação nos permite sugerir 

que a escola deveria assumir essa atividade, de modo a enriquecer suas práticas pedagógicas.  

 A nosso ver, adicionar às práticas tradicionais atividades que permitam aos alunos 

combinarem seu cotidiano com os conteúdos curriculares, pode transformar a escola em um 

espaço favorável à democracia, à expressão criadora e à autoria.  
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APÊNDICE A 

Questionário de alunos 

Querido (a) aluno (a):  

Este questionário faz parte de uma pesquisa intitulada “A produção de vídeos na escola: um estudo 

exploratório”. O objetivo desta pesquisa é entender como os vídeos são feitos por você e seus 

colegas na escola. As respostas serão tratadas de modo a manter o seu anonimato e os dados serão 

compartilhados apenas com pesquisadores. Suas respostas ao questionário não serão usadas para 

avaliar você ou dar alguma nota. Deste modo, pedimos que você responda com calma e sinceridade 

às perguntas abaixo. Obrigada! 

Gal 

 
1- Qual é a sua idade?  

O 10 a 15   

O 16 a 19  

O 20 a 24  
 
2- Qual a sua série?  

O 6º ano   

O 7º ano 

O 8º ano  

O 9º ano 

O 1ª série EM  

O 2ª série EM 

O 3ª série EM 

  
3- Qual é ou quais são suas disciplinas favoritas?  
______________________________________________________________________________ 
 
4- Em que bairro você mora? 
______________________________________________________________________________ 
 
5- Com quem você mora? (pode marcar quantas opções forem necessárias) 

O Mãe 

O Avós 

O Irmãos 

O Tios 

O Outros: _________________________________________________
 
6- Você tem um quarto só para você ou divide com alguém? Quem? 
______________________________________________________________________________ 
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7- Quem é o principal responsável pelo sustento da sua família?  
 

O Seu pai 

O Sua mãe 

O Um parente 

O Você 

O Outros: _______________________________________ 
 
8- Qual sua participação na renda familiar?  

O Não trabalho, recebo ajuda financeira da família  

O Trabalho e recebo ajuda financeira da família  

O Trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família  

O Trabalho e não recebo ajuda financeira da família  

O Trabalho e sou responsável pelo sustento da família  
 
9-Qual a renda média mensal da sua família?  
 

O até um salário mínimo (até R$ 880,00) 

O de 1 a 3 salários mínimos (de R$ 880 a R$ 2640,00) 

O de 3 a 6 salários mínimos (de R$2640,00 a R$ 5280,00) 

O de 6 a 11 salários mínimos (de R$ 5280,00 a R$ 9680,00) 

O mais de 11 salários mínimos (mais de R$ 9680,00) 

O Não sei responder 
 

10- Que aparelhos tecnológicos você tem em casa? (pode marcar quantas opções forem 
necessárias)  

O TV 

O Computador 

O Smartphone 

O Celular 

O Filmadora 

O Máquina fotográfica  

O Videogame 

O Outros:____________________ 
 
11- Qual o meio de comunicação que você mais utiliza pra se manter informado (a)?  

O Jornal 

O Revista 

O TV 

O Rádio 

O Internet 

O Outros: ___________________ 
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12-O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre?  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
13- Com que frequência você lê:  
 

 
Todos os 

dias 
2 a 3 vezes 
por semana 

4 a 6 vezes 
por semana 

2 a 3 vezes 
por mês 

3 a 4 vezes 
por mês 

Nunca 

Jornal       
Revista       
Livro       
Páginas da 
internet       

 

14- Com que frequência você:  

 
15- Que programas de TV você assiste?  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
16- Que atividades você faz no computador/internet? (pode marcar quantas opções quiser)  

O Pesquiso 

O Faço trabalhos da escola 

O Converso com amigos 

O Acesso as redes sociais 

O Coloco meus vídeos 

O Coloco minhas fotos 

O Outras: ____________________________________________________ 
 
17- De onde você acessa a internet? (pode marcar quantas opções quiser)  

O De casa  

 
Todos os 

dias 
2 a 3 vezes 
por semana 

4 a 6 vezes 
por semana 

2 a 3 vezes 
por mês 

3 a 4 vezes 
por mês 

Nunca 

Vai ao 
cinema       

Assiste TV       
Acessa a 
internet       

Joga no 
computador 
ou 
videogame 
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O Da escola  

O Da casa de um amigo ou parente  

O De um cybercafé ou lanhouse  

O De qualquer lugar (do meu celular)  
18- Que sites você costuma acessar na internet?  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
19- O que você costuma fazer no seu smartphone?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
20- Você costuma fazer vídeos com o smartphone?  

Sim  

Não  

21- Se sim, que tipo de vídeos?  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
22- Você já fez algum vídeo com base em um roteiro fora da escola? 

Sim  

Não  

 
23- De todas as atividades com as tecnologias da informação e comunicação que você 
conhece, qual é a sua preferida? (pode marcar quantas quiser)  
 

O Acessar as redes sociais  

O Criar vídeos  

O Editar fotos e vídeos  

O Assistir vídeos  

O Jogar videogame  

O Pesquisar 

O Outra (s): ___________________________________________________ 
  
24- Com base na pergunta anterior, explique o porquê:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA  

 
Caro(a)professor(a), 
 
Meu nome é Maria das Graças Lino Labrunie, sou também professora do Colégio Pedro II, e peço sua 
colaboração no preenchimento de um questionário relacionado à pesquisa que desenvolvo no 
Programa de Pós-graduação em Educação da UNESA. 
O objetivo desta pesquisa é entender os processos que os alunos utilizam para a construção de 
vídeos feitos para as disciplinas na escola. De modo a fazer uma triangulação, interessa-nos a 
descrição da atividade proposta para os alunos, assim como os objetivos do docente ao solicitar que 
os alunos criem um vídeo.   
Esta pesquisa está sob a chancela do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Estácio de Sá–UNESA, sob a orientação da professora Giselle Martins dos Santos Ferreira. 
Caso tenha dúvidas e queira mais informações, me coloco à sua disposição através do email: 
glabrun@gmail.com. 
Gostaria de destacar que os participantes desta pesquisa não serão identificados, isto é, será 
mantido o anonimato dos respondentes. 
Peço preencher o questionário apenas uma vez. 
Por sua participação, muito obrigada. 
Todos os seus comentários são bem vindos! 

 

Maria das Graças (Gal) 

 
Seção 1: Perfil: 
 

1- Sexo:   

O Masculino        O Feminino  
 

2-Idade:  

O Entre 20 e 30 anos  

O Entre 31 e 40 anos  

O Entre 41 e 50 anos  

O Acima de 50 anos  
 
3- Sua formação:  

O Licenciatura 

O Especialização 

O Mestrado 

O Doutorado 

O Pós doutorado 

 
4-Que disciplina você ministra na escola? 
_____________________________________________________  
 
5-Para que séries? _______________________________________________________________ 
 
6- Há quantos anos atua como professor?_____________________________________________ 
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7- Há quantos anos atua como professor neste colégio? _________________________________ 
 
8- Qual é o seu regime de trabalho neste colégio?  

O 20 horas  

O 40 horas  

O  DE  

O  Contrato temporário 
 

9- Utiliza o vídeo digital nas suas aulas neste colégio?  

O Sim, com frequência.  

O Sim, eventualmente.  

O Sim, mas raramente.  

O Nunca. 
 

10- Com que objetivos?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 Seção 2: Experiência com as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 
 

1- Com que frequência você usa as seguintes tecnologias da informação e da comunicação? Marcar 
apenas uma opção por linha:  
 

 
Nunca Raramente Periodicamente Frequentemente Sempre 

Celular 
     

Smartphone 
     

Tablet 
     

Computador 
     

Máquina fotográfica 
     

Filmadora 
     

 
Caso use outro, especifique aqui: _____________________________________________________ 
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2-Com que frequência você utiliza os seguintes recursos das TIC em sala de aula? Marcar apenas 
uma opção por linha.  

 

 
Nunca Raramente Periodicamente Frequentemente Sempre 

Jogos digitais 
     

Simuladores 
     

Softwares de 

apresentação      

Sites para pesquisa 
     

Redes sociais 
     

Softwares para 

manipular vídeos      

Softwares para 

manipular imagens      

Softwares de 

animação      

Softwares de 

colaboração (wiki)      

Softwares para 

representação 

gráfica 
     

Fóruns 
     

 
 

3- Com que frequência você utiliza os recursos das TIC para cada uma das situações discriminadas 
abaixo? Marcar apenas uma opção por linha:  
 

 
Nunca Raramente Periodicamente Frequentemente Sempre 

Como forma de 

lazer      

Para facilitar minhas 

atividades 

cotidianas 
     

Para estudo e 

aprimoramento 

pessoal 
     

Como recurso 

didático      

Como objeto de 

pesquisa      

Como forma de 

comunicação      
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APÊNDICE C 

Perguntas norteadoras para entrevistas com docentes: 
 

1- Que artefatos tecnológicos você usa no seu dia a dia? 
 

2- Você gosta de usar tecnologias na sala de aula?  Por quê? 
 

3- Com que objetivos pedagógicos você utiliza o vídeo digital em suas aulas?  
 

4- Quantos filmes você já fez com seus alunos?  
5- Fale um pouco de um que você tenha gostado muito: 

 
6- Que tipos de intervenções ou atividades você realizou antes, durante e após a produção 

destes vídeos pelos alunos?  
 

7- Como o trabalho foi desenvolvido (número de encontros, cronograma de trabalho, etc.)? 
Outros professores estão envolvidos?  
 

8- De que forma os alunos colaboraram para a criação do roteiro? 
 

9- Como os alunos participam na edição? 
 

10- Em sua opinião, como essa experiência contribuiu para sua prática cotidiana? 
 

11- O que você vê em comum entre os filmes que realizou na escola? O processo de criação 
deles foi parecido ou bem diferente? 
 

12- Qual a sua avaliação sobre a atividade? Eles aprenderam? 
 

13- Quais os desafios e possibilidades você acha que esta atividade trouxe? 
 

14- Porque você pediu que os alunos fizessem este vídeo especificamente? 
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APÊNDICE D 

Perguntas norteadoras para entrevistas com alunos: 
 

 
1- Quais artefatos tecnológicos vocês usam e gostam de usar? 

 

2- Que tipo de filme ou séries gostam de ver? Onde assistem mais? Cinema? TV?  
 

3- Você já tinha feito algum vídeo em grupo antes (dentro ou fora da escola)? Se sim, sobre o 
que? 

 

4- Explique como foi sua experiência de fazer um trabalho colaborativo de vídeo na escola:  

 

5- O que acharam? O que destacam do processo? 

 

6- Ao fazer o vídeo, como foi tomada a decisão sobre:  
 

a) o local a ser filmado 

b) os atores e personagens a serem caracterizados 

c) o equipamento a ser usado 

d) tema (caso tenham tido a liberdade de escolher) 

e) formato do filme 

 

(Expliquem o porquê das decisões.) 

7- No caso de remixagem: 

a) Como foi feita a escolha das imagens? 

b) Quais os critérios que vocês utilizaram? 

c) Qual foi o procedimento que vocês utilizaram para compor o vídeo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 
 

APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Sou professora de inglês do Colégio Pedro II e estou cursando o Doutorado em Educação na 

Universidade Estácio de Sá. Minha pesquisa visa compreender os processos e concepções dos 

professores e alunos acerca da atividade de produção de vídeos na escola. Este estudo 

pertence à linha de pesquisa Tecnologias na Educação, que pretende compreender os desafios, 

efeitos, problemas relacionados à inserção das tecnologias digitais nos ambientes de educação 

formal. 

Como parte do procedimento de coleta de dados, necessito aplicar alguns questionários e 

entrevistar alguns alunos que se disponham a fazê-lo. Tanto os questionários, quanto as 

entrevistas, têm como objetivo conhecer a opinião dos alunos sobre as atividades conduzidas 

por diferentes professores de diferentes disciplinas com seus filhos no Campus Humaitá II. 

A presente pesquisa apresenta risco mínimo de constrangimento, que será lidado de forma 

respeitosa e sensível. Estarei atenta às reações do entrevistado e irei respeitar quaisquer sinais 

para evitar constrangimento. 

Gostaria, então, de lhes pedir autorização para uma possível entrevista com seu filho(a), se 

este(a) assim concordar. Tais entrevistas serão realizadas por meio de gravação em áudio e 

acontecerão na sala de aula, na biblioteca ou no Serviço de Orientação da escola.  

Aproveito para esclarecer também que os objetivos da pesquisa são estritamente acadêmicos e 

assegurar que os dados da pesquisa são confidenciais e que o nome dos alunos será mantido 

sob sigilo. 

Para quaisquer esclarecimentos, os senhores podem me contatar pelo e-mail: 

glabrun@gmail.com 

Muito obrigada pela atenção.  

Cordialmente 

                                       
Profa  Maria das Graças Lino Labrunie, Ms 

Professora de Língua Inglesa do Colégio Pedro II (campus Humaitá II) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizo meu filho (a) a conceder entrevistas à Prof. Maria das Graças Lino Labrunie, cujo conteúdo 

foi explicitado acima. 

Nome do(a) aluno(a): 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(assinatura do(a) responsável) 
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APÊNDICE F 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MENORES DE 11 a 18 ANOS - Resolução 466/12)  

OBS: Este Termo de Assentimento do menor de 11 a 18 anos não elimina a necessidade da 

elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo 

responsável ou representante legal do menor.  

 

Convidamos você, após autorização dos seus pais/ou dos responsáveis legais, para participar como 

voluntário(a) da pesquisa: Produção de vídeos na escola: um estudo exploratório. Esta pesquisa é da 

responsabilidade da pesquisadora Maria das Graças Lino Labrunie, cujo endereço é Rua Baronesa de 

Poconé 141/802, telefone: 988214117 e e-mail: glabrun@gmail.com 

Este documento se chama Termo de Assentimento e pode conter algumas palavras que você não 

entenda. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar à pessoa a quem está lhe entrevistando, para 

compreender tudo o que vai acontecer. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) sobre qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se. Após ler as informações a seguir, caso aceite participar do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Caso não 

aceite participar, não haverá nenhum problema se desistir, é um direito seu. Para participar deste 

estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, podendo 

retirar esse consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 

Minha pesquisa visa compreender os processos e concepções dos professores e alunos acerca da 

atividade de produção de vídeos na escola. Este estudo pertence à linha de pesquisa Tecnologias na 

Educação, que pretende compreender os desafios, efeitos, problemas relacionados à inserção das 

tecnologias digitais nos ambientes de educação formal. 

Como parte do procedimento de coleta de dados, necessito aplicar alguns questionários e entrevistar 

alguns alunos que se disponham a fazê-lo. Tanto os questionários, quanto as entrevistas, têm como 

objetivo conhecer a opinião dos alunos sobre as atividades conduzidas por diferentes professores de 

diferentes disciplinas com seus filhos no Campus Humaitá II. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de 

plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

________________ ____________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO  

Eu,_____________________________________, portador (a) do documento de Identidade 

____________________ (se já tiver documento), abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_a PRODUÇÃO DE VÍDEOS NA ESCOLA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO, como voluntário (a). 

Fui informado (a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim 

mailto:glabrun@gmail.com
mailto:cep.unesa@estacio.br
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como os possíveis riscos e benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me 

garantido que posso desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precisemos 

pagar nada.  

 

 Local e data _____________________________________      

Assinatura do (da) menor : __________________________  

 

Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a  pesquisa e aceite do/a 

voluntário/a em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
________________________________________________________________________________ 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
Nome: ............................................................................................................................................ 

Sexo: Masculino (   ) Feminino (   )                                   Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:.................................................................................................................................................. 

Bairro:............................................................  

Cidade:.................................................................................................... 

Telefone: (.....)......................................................... Email: ........................................................... 

Título do Protocolo de Pesquisa: Produção de vídeo na escola: um estudo exploratório 
Subárea de Investigação: Tecnologias da Informação e da Comunicação nos Processos  
          Educacionais  
 
Pesquisadora responsável: Maria das Graças Lino Labrunie 

UNESA – Av. Pres. Vargas 642/ 22º andar – Centro- RJ –  

Tel:22069741  -  Email: ppgeducacao@estacio.br 

Avaliação do risco da pesquisa: 
(x ) Risco Mínimo de Constrangimento (  ) Risco Médio (  ) Risco Baixo (  ) Risco Maior 
 
Objetivos e Justificativa: Entender os processos e práticas utilizados na produção de vídeos na 
escola. 
 
Procedimentos: Questionários, entrevistas e análise de vídeos. 
 
Riscos e inconveniências: Nenhum. 
 
Potenciais benefícios: Refletir sobre práticas adotadas na escola. 
 
Informações Adicionais: 
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com 
a pesquisadora no telefone: (21) 988214117. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do 
participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira 
relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem 
como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo: “Produção de vídeo na escola: um estudo exploratório”. Os propósitos 
desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na 
minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 
outra para o responsável pela pesquisa. 
 
Rio de Janeiro, ___ / ____ / _____ 
 
____________________________________      ____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa            Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 

 

 



198 
 

 
 

 

 

 



199 
 

 
 

 

 

 



200 
 

 
 

ANEXO C 

Trabalho de Física - vídeo ou teatro sobre conforto térmico 
Primeira série, segunda certificação - 2016 
Professor XXXXXXXX 
 
 
● Titulo: Conforto térmico 
● Subtítulo: [escolha de acordo com o seu vídeo ou teatro] 
● O vídeo ou teatro devera mostrar como o conforto térmico pode ser obtido em uma ou 
mais situações do cotidiano e mostrar fatores que possam atrapalhar ou auxiliar no conforto 
térmico. Podem ser abordadas situações na escola, em casa, ou em outros lugares 
frequentados pelos integrantes do grupo. 
● Autores 
- Vídeo: para grupo de até 6 alunos o vídeo terá no mínimo 4min de duração. 
- Teatro: para grupo de até 6 alunos o teatro terá no mínimo 6min de duração. 
- Para cada aluno além de 6 no grupo, adiciona-se pelo menos mais 2 min. 
- O trabalho deve ser feito em conjunto e cada aluno do grupo será responsável por todo o 
trabalho. 
- Todos os alunos do grupo devem aparecer no vídeo ou teatro, participando ativamente. 
● Além do vídeo ou teatro, deverá ser entregue um roteiro do vídeo ou teatro, impresso, 
contendo todo o texto do vídeo ou teatro, podendo ter também explicações sobre as cenas. 
● O vídeo deverá ser colocado no YouTube e o endereço enviado para o professor, junto 
com a senha, se houver. 
● A peça de teatro devera ser apresentada na sala, no inicio da aula, e os alunos deverão ser 
responsáveis por todo o material necessário para a apresentação. 
● Outras orientações, datas etc serão discutidas nas próximas aulas. 
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ANEXO D 

 

 

Olá meus amores! 

Vou explicar melhor o nosso trabalho com as receitas. Primeiro, vocês terão que se separar em grupos, de 
até 5 pessoas e escolher uma receita que gostam. Terão que fazer um vídeo de 10 a 15 min, onde todos 
deverão aparecer, preparando a receita escolhida. Deverão me entregar em papel: a receita original, a 
receita feita para a metade das pessoas e a receita feita para o dobro das pessoas. Então é para me 
entregar 3 papéis.   
Esse trabalho fica para a segunda semana depois das aulas, dia 9 de setembro, para vocês terem tempo 
para organizar tudo. O envio do trabalho deve ser enviado para o email: jXXXXXXXX07@gmail.com 

Espero que vocês se divirtam estudando ! Boas férias ♡☆ 

JOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jXXXXXXXX07@gmail.com
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ANEXO E 

Colégio Pedro II –Trabalho de Inglês – Fundamental - 6° ano. –1/2° Turnos -2016 

2ª certificação 

Profas: XXXXXXX E XXXXXX 

 

Grupo: ______________,_________________,_________________,______________T:_______ 

Roteiro para trabalho da 2ª certificação 

 

 

 

 

Tarefa: Produção de um vídeo-documentário sobre um bairro do Rio de Janeiro.  
Objetivo: Apresentar um bairro do Rio de Janeiro e seus estabelecimentos e pontos turísticos. 
Público-alvo: Turistas que virão ao Rio para as Olimpíadas. 
Tamanho do vídeo: 2 a 3 minutos 
Software: Movie Maker ou outro 
Estrutura linguística:  

 Uso do verbo TO BE (Ex. Botafogo is a big neighborhood of RJ) 

 THERE IS - THERE ARE – THERE ISN’T -  THERE AREN’T 

 Pronomes demonstrativos (this- that – these – those) 

 Adjetivos  

 Places in the neighborhood (restaurant, post office, school, church, park, squares, beach, etc) 

Procedimentos: 

 Os alunos deverão aparecer no vídeo como repórteres e se apresentarem; 

 Há duas formas de se realizar o trabalho: a) filmando os locais do bairro com o celular ou  b) 

obtendo imagens do bairro pela internet. 

 No caso de se optar a opção b), de qualquer modo os alunos devem aparecer no vídeo 

apresentando o bairro; 

 A edição do vídeo será realizada no laboratório de informática com a professora de 

informática; 

 O texto do vídeo poderá ser falado em inglês ou português. Assim: 

 O vídeo deverá ter legendas em português se for falado em inglês e deverá ter legendas em 

inglês se for falado em português.           

Prazo: Filmagens: até dia 17/06 
             Edição: de 21/06 a 05/07  
             Entrega final do trabalho: 05/07 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 

 


