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Precisamos examinar a mídia como um
processo, como uma coisa em curso uma
coisa feita, e uma coisa em curso e feita em
todos os níveis, onde quer que as pessoas
se congreguem no espaço real ou virtual,
onde se comunicam, onde procuram
persuadir, informar, entreter, educar, onde
procuram, de múltiplas maneiras e com
graus de sucesso variáveis, se conectar
umas com as outras.
Roger Silverstone (2002, p. 16)
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RESUMO

A necessidade de apropriação das mídias na educação emerge do cenário
sociocultural contemporâneo que está delineado pela grande presença das mídias
nas diversas esferas sociais. Entretanto, para garantir que os processos
educacionais integrem qualitativamente as mídias, não basta utilizá-las
instrumentalmente em sala de aula. Coloca-se como necessária a consolidação de
um lugar na educação para as mídias onde haja a articulação das dimensões de
“ferramenta pedagógica” e “objeto de estudo”. Diante desse cenário, sinalizamos
que pensar em “mídia-educação” envolve entender as lacunas dessa formação, ou
seja, aquilo que se pode fazer e não se faz, bem como os contornos que a utilização
desses equipamentos midiáticos está tomando em sala de aula. Envolve pensar em
como poderá a educação contribuir para que os estudantes que estão nas escolas e
universidades se tornem usuários criativos e críticos destas mídias. Esta dissertação
discute como os cursos de graduação em Pedagogia estão se apropriando das
mídias, mais especificamente, como os docentes desses cursos estão utilizando
essas mídias na formação de pedagogos. Essa investigação foi motivada por
inquietações mais complexas do que aquelas que emergem das discussões acerca
de se ter ou não as mídias em sala de aula. Focando em disciplinas de duas
universidades reconhecidas por sua oferta de formação de pedagogos, a pesquisa
investigou as seguintes questões de estudo: (a) quais são os usos das mídias em
sala de aula feitos pelos professores?; (b) como se articula a teoria e prática sobre o
uso das mídias nas disciplinas investigadas?; (c) como o uso das mídias na atuação
docente se traduz em formação de pedagogos para a apropriação das mídias na
educação?; (d) quais são as apropriações das mídias feitas pelos estudantes na
construção da comunicação e do conhecimento em sala de aula?. O estudo, de
cunho qualitativo, constatou que, apesar do desequilíbrio na integração das
dimensões de “ferramenta pedagógica” e “objeto de estudo”, o entendimento de que
a educação para as mídias contempla essas particularidades é trabalhado pelos
docentes nas disciplinas investigadas. Por um lado, é evidente a necessidade de
investimento na infraestrutura das Universidades para o desenvolvimento de uma
formação mídia-educativa com mais exercícios práticos. Por outro lado, a presença
da formação para a “leitura crítica das mídias” demonstrou-se efetiva, sendo
ressaltado como uma grande especificidade do trabalho dos docentes. Os
professores que participaram da pesquisa reconhecem e buscam desenvolver ações
verdadeiramente mídia-educativas, isto é, que não subutilizam as mídias nos
processos educacionais.
Palavras-chave:
Mídias - Educação; Pedagogia; Mídias - Leitura Crítica.
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ABSTRACT

The need for the integration of media in educational situations emerges from the
contemporary socio-cultural scenario outlined by the significant media presence in
different social spheres. However, to ensure quality in educational uses of media, it is
not sufficient to use them instrumentally in the classroom. Indeed, it remains crucial
that a legitimate space for media in education is consolidated, a space where a
meaningful articulation is done between the dimensions of "teaching tool" and "object
of study." In this scenario, we propose that “media-education” or “education for the
media” involves understanding the shortcomings that characterise existing training
provisions, that is, what can be done and is not done, as well as the boundaries that
the use of media are outlining in the classroom. It involves thinking about how
education can help students to become creative and critical users of these media.
This research examines how Brazilian degrees in Pedagogy (Education) are
appropriating media, more specifically, how the Lecturers in these courses are using
these media in teacher training. This investigation was prompted by concerns that
are more complex than those that emerge from discussions about whether or not
media should be in the classroom. Focusing on modules offered by two universities
that are nationally recognized for the quality of the teacher training they offer, this
research has tackled the following questions: (a) what are the uses of media in the
classroom by Lecturers? (b) how is the articulation carried out between theory and
practice on the use of media? (c) how does the use of media in teaching translates
into actual training of teachers who espouse a sense of ownership of these media?
(d) what are the types of appropriations made by students in the construction of
communication and knowledge in the classroom?. The study, of a qualitative nature,
has revealed that, despite the imbalance in the integration of the dimensions of
"teaching tool" and "object of study", the Lecturers foster an understanding that
education for the media covers both these peculiarities. On the one hand, it is patent
that there is the need for further infrastructure investment in universities. On the other
hand, training for the "critical reading of the media" emerged as effective and, indeed,
a significant specificity of the work carried out by trainers. Trainers who participated
in the study recognise and truly seek to develop actions that are consistent with the
notion of media-education, i.e., an approach that does not underutilise the potential
of media in educational processes.
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1

PROBLEMATIZANDO

1.1 OS CONTORNOS DO CENÁRIO MIDIÁTICO NA EDUCAÇÃO
O cenário da vida contemporânea caracteriza-se pela significativa presença
das mídias nas diversas dimensões sociais. Por um lado, têm-se as tradicionais
mídias analógicas, como exemplo os impressos, rádio e televisão, e, por outro, as
novas mídias digitais, entre elas, o computador, Internet, celular e tablet. No
cotidiano familiar, por exemplo, é comum que as famílias iniciem conversas a partir
dos temas emergentes das mídias, em especial a televisão. No campo profissional,
as mídias estão potencializando os processos de comunicação e promovendo a
integração global, enquanto que, no lazer, elas estão cada vez mais presentes e
interativas, em especial com o fortalecimento e ampla disseminação das redes
sociais. Essa presença das mídias alçou-as a um papel relevante no processo de
construção do conhecimento, que passa a se realizar também através dessas redes
e informações midiáticas.
As mídias estão se tornando mais sofisticadas e acessíveis, e ao mesmo
tempo em que possibilitam realizar as principais mediações dos cidadãos,
transformam-se nos grandes espaços de identificação e de projeção de todos nós
(MORAN, 2007, p. 25). O século XX viu as mídias se tornarem objetos de consumo
de massa essenciais no cotidiano, e, no século XXI, a cultura midiática se intensifica
de forma contínua com o crescimento global da Internet e suas potencialidades
comunicacionais. Os serviços das mídias analógicas, entre eles os de informação e
entretenimento, são centralmente produzidos e padronizados para serem difundidos
a grandes públicos através de diferentes canais. As mídias digitais, no entanto,
transformaram essas condições. Nelas, os serviços nem sempre derivam de uma
fonte central, sendo frequentemente especializados, de modo a atender a diversos
segmentos do público, e a distribuição de produtos de voz, vídeo e impressos ocorre
em um canal eletrônico comum, no qual os formatos interativos bidirecionais
permitem um maior domínio sobre os serviços (DIZARD, 2000, p. 14). As mídias
digitais, com suas redes interativas, estão crescendo exponencialmente e criando
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novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, simultaneamente, sendo
moldadas por ela (CASTELLS, 1999, p. 40).
Neste momento sociocultural inaugura-se um período bem diferente dos
precedentes da nossa civilização. Os usuários das mídias participam agora da
inovação, da criação de riquezas e do progresso social de maneira que antes não se
imaginava. Quando “essas massas de pessoas colaboram, podem fazer progredir
coletivamente as artes, a cultura, a ciência, a educação, o governo, a economia de
formas surpreendentes” (TAPSCOTT; WILLIANS, 2008, p. 11).
Observamos, neste atual contexto sociocultural, a sobreposição dos conceitos
de educação, informação, comunicação e entretenimento (LEITE, 2008, p. 67).
Inúmeras vezes esses conceitos passam pelas mídias, por meio das quais grande
parte da sociedade se informa, se diverte e, simultaneamente, tem oportunidades de
trabalho. Antes dessa imbricação de conceitos, o entretenimento estava ligado
apenas ao lazer. Hoje, entretanto, torna-se uma ampla possibilidade de negócio,
que penetra em quase todas as áreas de atividade humana. Por outro lado, o
conceito de trabalho, no qual estavam enraizadas a imposição e a obrigação, hoje
ganha outras dimensões, que podem associá-lo, em diversas situações, ao lazer, à
viagem e ao esporte. Conforme pontua Leite (2008, p. 67):
Nos séculos XVII e XVIII, a informação era descrita como inteligência, ou
seja, toda pessoa que possuísse informação era considerada inteligente; a
educação como instrução, ou seja, pessoas que tivessem qualquer
instrução, mesmo que elementar, era considerada educada; e o
entretenimento como recreação, passatempo, diversão; não havia
sobreposição de conceitos. Eram três conceitos, ou áreas sociais distintas.
Porém a industrialização deu um novo significado a cada termo dessa
trindade.

A cibercultura e a “sociedade da informação” também se consolidam a partir
do entrelaçamento desses conceitos em suas novas acepções. A cibercultura
consiste “(n)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”, esse “novo” espaço virtual onde ocorrem essas
práticas e atitudes de comunicação e sociabilidade (LÉVY, 1999, p. 17,32).
O ciberespaço rompe com o domínio da mídia de massa, fundamentada na
transmissão, e permite uma comunicação mais aberta, personalizada, participativa e
colaborativa (SILVA, M., 2010b, p. 136). Dessa maneira, a cibercultura provém de

16

um mundo virtual repleto de novos significados, que estão transformando, no mundo
real, as linguagens, os espaços e o tempo. Um exemplo dessa transformação se
traduz no princípio de liberação da palavra (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 45). Esse
princípio expressa a alteração da clássica relação das mídias referente às ações do
emissor e receptor e viabiliza que esses dois papéis se entrelacem da mesma forma
que os conceitos de educação, informação, comunicação e entretenimento. Para
Lemos e Lévy (2010, p. 25),
[...] qualquer pessoa, e não apenas as empresas de comunicação, tem o
poder de consumir, produzir e distribuir informação sob qualquer formato em
tempo real e para qualquer lugar do mundo sem ter de movimentar grandes
volumes financeiros ou ter que pedir concessão a quem quer que seja.

A sociedade da informação é a noção proposta por D. Bell para destacar o
novo contexto socioeconômico-tecnológico oriundo da década de 80, que tem como
característica a não centralidade da produção fabril ou da mídia de massa. Essa
sociedade da informação se fundamenta na informação digital “como nova
infraestrutura básica, como novo modo de produção” (KUMAR, 1997, p. 24). Para
Castells (1999, p. 47), trata-se de uma sociedade na qual os modos de geração de
conhecimento e processamento de informação foram alterados pela “revolução
tecnológica

centrada

no

processamento

de

informação,

na

geração

do

conhecimento e nas tecnologias da informação.”
O crescente cenário da cibercultura e da sociedade da informação fomentam
situações socioculturais que propõem diariamente ao campo educacional o desafio
de ensinar e aprender com as mídias. Esse desafio começa a aparecer para os
educadores com a emergência da Web na metade dos anos 90 (SANTOS, E., 2008,
p. 107), de modo que as mídias são, portanto, hoje, uma realidade irrefutável, uma
vez que o cotidiano está cada vez mais caracterizado por ações que deixam
evidentes essa realidade.
Se, por um lado, as mídias contribuem para uma mudança sociocultural, para
potencializar a comunicação, compartilhar informações e expandir serviços, por
outro, fazem crescer inquietações no campo da educação sobre a necessidade de
transformar essa informação em conhecimento e, este, em resultados de
aprendizagem (AMARAL; BOHADANA, 2008, p. 6). Ou seja, faz-se necessária a
consolidação de um lugar na educação para as mídias, onde, nesse processo, a
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educação se coloca como a estrutura capaz de sustentar a transformação das
mídias e do que é veiculado nelas em conhecimento, e este, em resultados de
aprendizagem, diminuindo assim, a inquietação.
Nesse sentido, sem perder a sua característica própria de promover a
educação formal, as instituições de ensino necessitam construir e consolidar
propostas pedagógicas que dialoguem com as mídias. Essa presença das mídias na
educação,

1

mais precisamente em sala de aula, não deve ser entendida somente

como um recurso para dinamizar as aulas e entreter os estudantes. A inclusão das
mídias no processo educativo pressupõe uma mudança para muitos docentes, uma
vez que o verdadeiro professor será aquele que souber orientar o seu discente na
procura e no acesso à informação necessária de modo que possa encaminhá-lo à
construção do conhecimento (LEITE, 2008, p. 72).
Sabemos que a esfera educacional tem suas atividades cada vez mais
influenciadas pela intensa presença das mídias, ainda que, muitas vezes, nas
escolas e universidades seus usos nos processos educacionais sejam limitados, por
exemplo, à fonte de pesquisa. Dado o caráter informativo de algumas mídias, na
educação elas funcionam constantemente como um “grande banco de dados”, no
qual o estudante vai em busca de determinada informação para em seguida inseri-la
em seu trabalho, frequentemente sem verificar a sua veracidade. Utilizar as mídias
na educação apenas como fonte de informações, ou meio de pesquisa, desvaloriza
as suas potencialidades e as insere nos moldes da “educação bancária”

2

(FREIRE,

1987, p.84), na qual a educação se faz da mídia para estudante ou da mídia sobre o
estudante.
Essa capacidade informativa das mídias não deve ser desconsiderada, mas
sim, trabalhada com bastante detalhe pelos profissionais da educação. Ademais, a
integração das mídias nas práticas pedagógicas precisa considerar o aspecto
transmissor e de informação da mídia de massa e o caráter colaborativo, interativo e
de autoria da mídia digital. Com as mídias, o professor tem a oportunidade de
coordenar a exposição dos resultados da pesquisa, questionar, contextualizar e
1

Há diversas nomenclaturas para definir as mídias na educação. Entre elas, “educação para os
meios de comunicação”, “educação com as mídias”, “educação para as mídias”, “educação através
das mídias” e finalmente, a “mídia-educação”. Nesta pesquisa, optamos por usar o termo “educação
para as mídias” ou “mídia-educação” mantendo-se assim, fiel à abordagem dos autores escolhidos
(BELLONI, 2009; e FANTIN, 2006).
2
A “educação bancária” era intensamente criticada por Freire (1987, p. 84) que enfatizava que a
educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B e sim, de A com B.
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adaptar à realidade dos estudantes. Emerge, assim, a necessidade de um docente
que interaja efetivamente com o estudante “enquanto ser humano que tem
sensibilidade para perceber e atender às suas necessidades e aos interesses
pessoais – tarefa que o computador não pode desempenhar bem” (LEITE, 2008, p.
65, 72). Silva, M., (2010a, p. 88) propõe ao docente a interrupção, e não a exclusão,
do falar/ditar, para que seja disponibilizado ao aluno a “autoria, participação,
bidirecionalidade e informações o mais variadas possível, facilitando permutas,
associações, formulações e modificações de conteúdos, de dados.”
A inclusão e estudo das mídias apenas em atividades eletivas também é um
dos exemplos que se pode citar referentes ao seu pouco aproveitamento na
educação. Devido à sua abrangência no campo do entretenimento, torna-se normal
que a inserção das mesmas se restrinja às formações opcionais, nas quais os
discentes as tratam como apêndices apenas para completar a sua grade curricular.
Diante dessa situação, pontuamos que a educação precisa compreender que a
presença das mídias nas diversas dimensões sociais muitas vezes não é mais uma
opção do sujeito e, por isso, é relevante entender que com elas emergem diferentes
formas de aprendizagem.
À medida que as instituições de ensino passam a apoiar a integração das
novas mídias em suas salas de aula e a investir na formação de seus professores
para o uso das mesmas, articulando-as à docência e à aprendizagem, torna-se
possível um aproveitamento mais eficaz, que possibilita transformar informação em
conhecimento. As mídias podem ser significativas no processo educativo, quando
possibilitam novas relações com o saber e, portanto, interferem no trabalho e na
formação do professor (FANTIN, 2006, p. 94).
Para introduzir efetivamente as mídias na educação, as escolas e
universidades precisam dar-se conta de que somos influenciados por elas e, por
isso, tornar-se indispensável incluí-las na formação do professor e discutir o seu
papel no contexto social. De acordo com Moran (2000, p. 58), “passamos muito
rapidamente do livro para a televisão e vídeo e destes para o computador e a
Internet, sem aprender e explorar todas as possibilidades de cada meio.” Assim
entendido, a educação e o professor necessitam de uma “nova pedagogia” que
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desmistifique as mídias na dimensão de “objeto de estudo” e como “ferramenta
pedagógica” (BELLONI, 2009, xiv).3
Afirmamos que, com a farta disponibilidade das mídias, emerge a urgência de
formar profissionais da educação capazes de se apropriarem delas em sua prática.
Nesse contexto, o uso das mídias para além do uso instrumental é um dos assuntos
que norteia os debates sobre as mesmas na esfera educacional. A “lógica
instrumental” é o agir estratégico, essencialmente técnico, voltado para o sucesso e
os fins de controle e dominação. A ação instrumental rege-se por regras técnicas
baseadas no saber prático e “organiza os meios adequados ou inadequados
segundo os critérios de um domínio eficaz da realidade” (HABERMAS, 1980, p.
320).
No Brasil, essa lógica instrumental pode ser identificada na tendência
pedagógica denominada “tecnopedagogia”, que foi implantada durante o governo
militar como alternativa à educação popular de cunho político. A racionalização do
sistema de ensino buscava garantir um resultado que atendia às necessidades da
ideologia empresarial, que era o modelo econômico vigente. Fundamentada nas
tendências do comportamentalismo e positivismo lógico, essa ideologia se
concretizava na política administrativa do Estado autoritário e na educação
(D’ÁVILA, 2008, p. 63).
O ensino tecnicista é a essência da tecnopedagogia, definindo os próprios
objetivos de ensino-aprendizagem e as finalidades da educação escolar. Sendo
assim, essa tendência visava reduzir os objetivos do ensino à instrução (D’ÁVILA,
2008, p. 64). Um outro aspecto norteador da tecnopedagogia é a teoria behaviorista
de Skinner. O conceito principal da teoria é o comportamento operante, que é
determinado pelo envolvimento estabelecido com o meio ambiente, ao receber deste
influências determinantes. Com essa teoria, as relações interpessoais são
minimizadas e o individualismo fortalecido sobre as bases dos recursos tecnológicos
que se colocam como primordiais. Ou seja, pensa-se que os alunos se relacionam
com o meio técnico, presumindo que o modo de construção do conhecimento se dá
através da relação recurso tecnológico sobre o aluno. Dessa forma, na
tecnopedagogia tem-se o currículo sequencial, o ensino padronizado e a negligência
aos talentos. Nessa tendência, a mediação didática docente ocorre em nome da
3

A abordagem de Belloni (2009) sobre a “nova pedagogia” e as mídias como “objeto de estudo” e
como “ferramentas pedagógicas” é discutida em detalhes no Capítulo 2.
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técnica, passando, assim, a tecnologia a ser principal mediadora da aprendizagem e
o professor seu administrador. Desse modo, a mediação é “estabelecida pelos
próprios recursos tecnológicos inerentes a essa pedagogia” (D’ÁVILA, 2008, p. 64).
Com base na realidade da tecnopedagogia, Belloni (1998; 2009), Fantin
(2010) e Soares (2007), alertam que é comum encontrar professores que trocam o
quadro negro, a pesquisa em livros e a autoria docente pela exibição de um
documentário na televisão, pela pesquisa na Web ou pela apresentação de slides.
Essas ações podem se reduzir à instrumentalização, quando não há um
direcionamento e articulação com a “leitura crítica das mídias” (BELLONI, 2009 p.
09). Na educação com, para, e através das mídias, isto é, na educação para as
mídias ou mídia-educação, é necessário ultrapassar as “práticas meramente
instrumentais, típicas de um certo tecnicismo redutor ou de um deslumbramento
acrítico” (BELLONI, 2009, p. 13).
Os estudos de Belloni (2009, p. 13) sinalizam a necessidade de um salto
qualitativo no trabalho docente e na formação de profissionais da educação que
supere o “caráter simplificador das mídias na educação” para chegar à “mídiaeducação”. A autora analisa a presença das mídias na esfera educacional em três
dimensões: a que favorece a “inclusão digital”; como “objeto de estudo”; e como
“ferramenta pedagógica”. Deste modo, Belloni (2009, p. xiv) conceitua como “mídiaeducação” o conjunto dessas três dimensões, ressaltando que essa é uma “nova
pedagogia” e um novo campo de conhecimento e práticas pedagógicas que reúnem
diferentes trabalhos teóricos e práticos sobre os conteúdos das mídias e suas
influências. Para a autora, a dimensão da “inclusão digital” se refere à apropriação
dos modos de operar as máquinas que abrem caminho para a rede mundial de
computadores, possibilitando que todos sejam autores e coautores de mensagens
midiáticas. As mídias como “objeto de estudo” direcionam à “leitura crítica” das
mensagens, que engloba a investigação dos procedimentos e mensagens
midiáticas.

Finalmente, a noção das mídias como “ferramentas pedagógicas”

significa a dimensão do seu uso prático em situações de aprendizagem nos
processos educacionais.
Ressaltamos que este trabalho se apoia em uma noção mais ampla de
inclusão digital, que não está limitada à distribuição de tecnologia e acesso à
Internet. Estar a par da novidade digital permite o desenvolvimento da autonomia, da
“colaboração na manipulação das informações que ganham sentido por meio das
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ações de cada indivíduo que deixa de ser mero receptor para tornar-se também
emissor de informações” (SILVA, M., 2010b, p. 137). Sob está ótica, se não houver
formação do usuário para entender o novo estilo digital, não há inclusão digital, e a
Internet perde sua perspectiva democratizante. Enfatiza-se que essa noção de
inclusão digital citada coincide com aquela sustentada por Belloni (2009, p. xiv).
Outrossim, notamos que Belloni (2009, p. 9) distingue claramente as “práticas
meramente instrumentais” da leitura crítica das mídias, propondo que a inclusão das
mídias na educação não seja apenas segundo uma perspectiva instrumental mas,
também, no aspecto de leitura crítica. Por sua vez, Moran (1993, p. 37), mesmo não
fazendo essa distinção, oferece um argumento condizente com o da autora
supracitada, ressaltando que estudar as mídias também de modo crítico torna-se o
caminho para a superação da subutilização instrumental.

4

Este autor usa a

expressão “leitura crítica dos meios de comunicação” para sugerir uma forma de ler
a mídia que tem caráter específico de dimensão política e pedagógica, e que está
inserido em um processo de compreensão da realidade. A leitura dos meios
possibilita que a estrutura empresarial e tecnológica da comunicação seja
desvendada, bem como “o campo privilegiado da ideologia, pela força da persuasão
e a abrangência dos meios de comunicação.” Somente com a leitura crítica dos
meios é possível perceber a realidade da palavra proferida, mesmo na situação
predominante de “receptor”. No dizer de Moran (1993, p. 52),
ler uma mensagem consiste em identificá-la dentro de nosso universo de
compreensão, de valoração, de atuação. Cada mensagem situa-se dentro
do espaço do nosso esquema mental, do nosso lugar cultural a partir do
qual entendemos, valoramos, assumimos a realidade.

O autor ressalta, ainda, que a leitura crítica dos meios não pode ser
interrompida no nível da representação. Ele destaca que é preciso considerar a
dimensão material e a dimensão pragmática para fazer a leitura crítica. A dimensão
material se concentra na comunicação como organização tecnológica, e a dimensão
pragmática envolve o modo como os indivíduos se relacionam com as mensagens
propostas. Moran discorre também sobre a educação para os meios, afirmando que
4

A palavra crítica tem sofrido enorme banalização nas discussões acadêmicas (PIMENTA, 2002).
Para fugir desse esvaziamento, esta dissertação se mantém fiel ao vocabulário usado pelos autores
que compõem sua base teórica (MORAN, 1993; BELLONI, 2009; FANTIN, 2006) e ao sentido que a
palavra assume na “teoria crítica”, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 139). Para os
autores, o sentido da palavra crítica diz respeito ao estudo rigoroso da argumentação e do método e
à análise das condições de regulação social, desigualdade e poder.
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outro problema sério na sua realização está em considerá-la como um momento
meramente teórico. Educar para os meios “é um momento fundamentalmente
prático, de intervenção no social, de síntese mobilizadora e de permanente
reorganização e iluminação da realidade” (MORAN, 1993, p. 12).
Os estudos relativos às mídias, além de estarem presentes na área da
educação, inserem-se em grande escala nas mais diversas críticas sociais
contemporâneas. Muitos autores incluindo Silverstone (2002), Santos, M. (2008)
Braga (2006) e Melo (2004) escrevem sobre o desafio de um olhar crítico sobre elas.
Santos, M. (2008, p. 39), por exemplo, justifica a necessidade social de estudo das
mídias afirmando que atualmente há um novo encantamento do mundo, em que o
discurso e a retórica são o princípio e o fim. Para o autor, “esse imperativo e essa
onipresença da informação são insidiosos, já que a informação atual tem dois rostos,
um pelo qual ela busca instruir, e um outro, pela qual ela busca convencer.” Por sua
vez, Braga (2006, p. 13-44) adverte que é preciso desenvolver a crítica midiática em
sua forma ampla e, com isso, entender que ela não está limitada às análises feitas
por teóricos e intelectuais. Com essa afirmativa, ele enfatiza que existe uma crítica
das mídias especializada e outra possível crítica das mídias feita pela sociedade.
Portanto, compreendemos que essa crítica especializada não precisa ser exclusiva
dos profissionais da comunicação, mas também pode ser elaborada pelos
profissionais da educação.
São nesses sentidos do uso instrumental e da leitura crítica que se
fundamenta esta investigação. A partir dos problemas da subutilização instrumental
das mídias na educação e da falta de integração e formação para com a leitura
crítica, julgou-se pertinente o investimento no estudo sobre como estão as
apropriações das mídias na atuação docente em sala de aula. Atento a esse
cenário, o presente trabalho concentrou essa investigação nos cursos de Pedagogia.
A graduação em Pedagogia ganhou destaque definitivo no cenário
educacional brasileiro a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º
9394, de 1996 (BRASIL, 1996). Antes disso, a história desse curso foi marcada por
inúmeras regulamentações, que chegaram a desconsiderá-lo como curso e a definilo simplesmente como uma habilitação das licenciaturas. O Artigo 62º da LDB
(L.9394/96) estabelece novos parâmetros que julgam fundamental a formação
superior de professores das séries iniciais, uma vez que, antes da lei, não havia
necessidade de formação acadêmica para atuar nessa área. Diante dessa nova
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regulamentação foi inevitável o crescimento do curso e da profissão do pedagogo,
que passou a ser vista como uma das principais modalidades da educação
(BISSOLI DA SILVA, 1999). De fato, entre os anos de 1996 a 2006, houve
mobilizações de professores referentes aos novos rumos da profissão, entre elas as
da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE),
com o objetivo de alinhar as propostas das matrizes curriculares nacionais para o
curso de graduação em Pedagogia (BISSOLI DA SILVA, 1999).
Em 2006, o Conselho Nacional de Educação, CNE/CP nº 1/2006 (BRASIL,
2006), definiu que o curso de Pedagogia tem a responsabilidade acadêmica de
formar professores para trabalharem na Educação Infantil, nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio da modalidade Normal e na
Educação de Jovens e Adultos. Além disso, o curso também forma o bacharel em
Pedagogia, para atuar na função de pedagogo em instituições, dentre elas as
empresariais, e movimentos sociais.
Com carga horária mínima de 3.200 horas de trabalho acadêmico efetivo, o
curso de Pedagogia tem duração prevista de quatro anos, que equivale a oito
semestres (BRASIL, CNE/CP nº 1/2006). Seu currículo precisa disponibilizar
disciplinas voltadas à docência e ao trabalho pedagógico, incluindo
específicas

do

curso,

de

complementação

da

formação

disciplinas

pedagógica,

de

conhecimentos gerais e de práticas pedagógicas. Com essas possibilidades de
disciplinas, as matrizes curriculares determinam que a graduação em Pedagogia
contemple uma formação dinâmica. No entanto, mesmo diante dessa exigência,
observamos que ainda há poucas disciplinas, ou nenhuma, que se dedicam à
educação para as mídias, apesar da inserção das mesmas no curso ter respaldo na
matriz curricular. O artigo 5º, inciso VII do documento (BRASIL, CNE/CP nº 1/2006)
enfatiza a relevância do uso das mídias no trabalho do pedagogo, através da relação
com as linguagens dos meios de comunicação, nos processos didáticos, com
domínio das tecnologias da informação e comunicação (TIC), buscando o
desenvolvimento de “aprendizagens significativas”.
Assim, enfatizamos que a escolha do curso de Pedagogia para esta pesquisa
foi norteada pelas mudanças socioculturais e legais que exigem pedagogos
amplamente capacitados. Entre essas transformações, reafirma-se a consolidação
do cenário midiático contemporâneo que desafia a graduação em Pedagogia a
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formar profissionais que se apropriem qualitativamente das mídias, ou seja, para
além do uso instrumental.
Diante dos citados pressupostos, faz-se premente a necessidade de
pedagogos formados para o uso das mídias como ferramentas pedagógicas, mas,
sem desconsiderar a fundamentação para a leitura crítica das mídias, pois, como
ressalta Silverstone, é por ser fundamental para nossa vida cotidiana que devemos
estudar as mídias em sua dimensão social, cultural, política e econômica no mundo
moderno. “Estudar a onipresença e sua complexidade. Estudá-la como algo que
contribui para nossa variável capacidade de compreender o mundo, de produzir e
partilhar significados” (SILVERSTONE, 2002, p. 13).
É nesse cenário da educação para as mídias na formação em Pedagogia que
se insere essa dissertação. Consideramos fundamental pesquisar como se
desenvolve a integração das mídias nesses cursos, uma vez que os seus egressos
atuarão, em sua maioria, com crianças e adolescentes que fazem parte de uma
geração que se constrói e se consolida através das mídias, da cibercultura e da
sociedade da informação.

1.2 OBJETIVO GERAL E QUESTÕES DE ESTUDO

Frente ao exposto, a presente pesquisa teve como objetivo geral investigar de
que modo os cursos de graduação em Pedagogia estão se apropriando das mídias,
mais especificamente, como os docentes desses cursos estão utilizando essas
mídias na formação de pedagogos.
Em consonância com o objetivo, foram elaboradas as seguintes questões de
estudo, que foram exploradas no contexto de duas disciplinas dos cursos de
Pedagogia oferecidos por duas Universidades:
(a) Quais são os usos das mídias em sala de aula feitos pelos professores?
(b) Como se articula a teoria e prática sobre o uso das mídias nas disciplinas
investigadas?
(c) Como o uso das mídias na atuação docente se traduz em formação de
pedagogos para a apropriação das mídias na educação?
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(d) Quais são as apropriações das mídias feitas pelos estudantes na
construção da comunicação e do conhecimento em sala de aula?
Com o intuito de responder a estas questões, estruturamos a dissertação em
cinco capítulos. Neste primeiro, Problematizando, o assunto central da pesquisa foi
introduzido, salientando o contexto sociocultural contemporâneo e a presença das
mídias na educação. Posto isto, apresentamos também o objetivo e as questões de
estudo que dão direção à investigação.
No segundo capítulo, Educando para as Mídias, desenvolve-se a base
teórica em dois eixos de sustentação. O primeiro enfatiza a apropriação instrumental
das mídias na educação e o segundo ressalta a leitura crítica das mídias.
O terceiro capítulo, Aportes Metodológicos, apresenta o desenvolvimento
da pesquisa. Nele, descrevem-se o campo da pesquisa e as opções metodológicas
que orientaram o processo de estudo, e, também, a maneira como os dados foram
coletados e tratados. O capítulo também apresenta uma exploração preliminar dos
dados.
No capítulo quatro, A educação para as mídias no curso de Pedagogia:
perspectivas do trabalho docente, apresenta-se a análise do material coletado.
Buscou-se responder às questões do estudo e revelar os resultados alcançados na
pesquisa em confronto com a base teórica.
No

quinto

capítulo,

Considerações

e

Encaminhamentos

Finais,

apresentamos as impressões obtidas ao longo do trabalho e as conclusões da
investigação, bem como algumas recomendações para pesquisas futuras.
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2

EDUCANDO PARA AS MÍDIAS

2.1 EDUCAÇÃO PARA AS MÍDIAS: UM BREVE HISTÓRICO

A sofisticação tecnológica das mídias e a sua crescente acessibilidade
contribuem para as atuais transformações da sociedade em todos os campos, entre
eles o educacional. Em consequência dessas mudanças expressivas, os serviços, o
trabalho e o lazer se alteram significativamente. As mídias, gradativamente,
permeiam as nossas vidas nos mais variados setores e as mudanças estão muito
mais próximas de nós. Conforme sugere Moran (2007, p. 10), “mudam as pessoas,
os bairros, as relações homem-mulher, as famílias, e as formas de trabalho, as
empresas, as tecnologias de comunicação e as formas de divertir-se e estudar.”
Uma vez que as mídias hoje se encontram cada vez mais ao alcance de parte dos
cidadãos em suas casas, escritórios e bolsos, elas passam a interferir cada vez mais
significativamente nas interações coletivas. Desse modo, “os sentidos culturais das
sociedades contemporâneas se organizam cada vez mais a partir das mídias”, que,
fazendo parte da cultura, assumem a função de mediadoras entre os sujeitos e a
cultura mais ampla (FANTIN, 2006, p.25).
Dizard (2000, p. 13) afirma que as mudanças no campo das mídias, que
transformam a sociedade, acontecem em três níveis: técnico, político e econômico.
Em nível técnico, o autor ressalta a mudança do analógico para o digital. A
computadorização norteia toda a transformação, e essa tecnologia, que se renova
em ritmo acelerado, vem sendo incorporada em todas as mídias. Com essa
mudança em nível técnico, não se modifica apenas a forma de transmissão ou
armazenamento dos dados, renova-se também os modos de construir o
conhecimento, uma vez que as informações estão muitas vezes disponíveis em um
espaço de manipulação e cocriação. Em nível de políticas, Dizard (2000, p. 13)
destaca a criação e evolução das leis que estão se adequando ao novo contexto
midiático. Os representantes governamentais de países, estados e municípios estão
discutindo,

aprovando

ou

adaptando

leis

para

atenderem

às

demandas

mercadológicas e sociais, e nestas incluem-se os problemas como os crimes
virtuais, por exemplo, que emergiram com a sofisticação e o acesso às mídias. Em
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nível econômico o autor enfatiza a consolidação dos conglomerados de
comunicação e a oportunidade neste mercado para pequenas empresas. Nesse
novo

cenário

mercadológico,

as

vantagens

do

diálogo

“produtor-produto-

consumidor” são reconstruídas, abrindo, assim, espaço para um “novo espectador”
que pode escolher e participar de um mercado que antes era cristalizado e sem
possibilidades de negociação (SILVA, M., 2010a, p. 25).
As mudanças potencializadas pelas mídias, em nível social, técnico, político e
econômico, nem sempre acontecem de forma sutil, e, dessa forma, caminhamos
ligeiramente para uma “sociedade conectada, com possibilidades de comunicação,
interação e aprendizagem inimagináveis hoje, embora com imperfeições e
contradições” (MORAN, 2007, p. 07).
Consequentemente, esse cenário de transformações fomenta um grande
desafio para os que atuam na educação. Um novo jeito de ensinar e aprender com,
para e através das mídias pode ser essencial para o desenvolvimento de uma nova
sociedade mais escolarizada, na qual “a informação estará disponível, e as formas
de aprender e de organizar o ensino serão muito variadas” (MORAN, 2007, p. 07).
As expressões “educação para as mídias” ou “mídia-educação” (BELLONI, 2009;
FANTIN, 2006) denominam o “campo do saber e de intervenção” (BEVÓRT;
BELLONI, 2009) que tem por objetivo desenvolver as práticas pedagógicas diante
das mídias.
A educação para as mídias se justifica através de muitos argumentos.
Masterman (1993 apud BELLONI, 2009, p. 09) pontua sete razões principais que
são consistentes as mudanças no campo das mídias que são discutidas por Dizard,
(2000, p. 13). Entre as razões, têm-se:
(a) Alto consumo midiático;
(b) Relevância ideológica das mídias, principalmente através da publicidade;
(c) Gestão de informação nas empresas;
(d) Participação crescente das mídias nos processos democráticos;
(e) Crescimento da comunicação visual e da informação em todos os campos;
(f) Expectativa dos jovens a serem formados para compreender sua época;
(g) Crescimento nacional e internacional das privatizações de todas as
tecnologias da informação.
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Em consonância com o pensamento de Masterman (1993 apud BELLONI,
2009, p. 09), Silverstone (2002, p. 12) enfatiza que o estudo das mídias se justifica
por questões que não podem ser desconsideradas. Entre essas questões, fala-se do
reconhecimento de que a mídia é onipresente, diária, e, assim, torna-se uma
dimensão essencial da nossa experiência contemporânea, de modo que, é difícil
fugir à presença e à representação da mídia, conforme o autor sugere:
A mídia nos oferece estruturas para o dia, pontos de referência, pontos de
parada, pontos para o olhar de relance e para a contemplação, pontos de
engajamento e oportunidades de desengajamento. Os infinitos fluxos da
representação da mídia são interrompidos por nossa participação neles.
Fragmentados pela atenção e pela desatenção. [...] A mídia é do cotidiano e
ao mesmo tempo uma alternativa a ele (SILVERSTONE, 2002, p. 12).

Essas funções que as mídias têm exercido na sociedade da informação, da
comunicação, do espetáculo e na formação dos sujeitos precisam ser discutidas no
contexto educacional (FANTIN, 2006, p. 26). Compreendemos que todos os
assuntos sociais, e, dentre estes, inserem-se as mídias, são centrais à educação,
visto que tudo pode ser incluído na proposta de ensino-aprendizagem. Entretanto, a
articulação entre educação e comunicação, ou seja, educação para mídias, ainda
está longe de ser suficientemente estudada e praticada na esfera educacional.
A educação é concebida a partir de diversas perspectivas. Esta pesquisa
adota a abordagem de Freire (1987, p. 87), que a compreende como o processo de
construção da consciência crítica. Ele entende a educação como problematizadora,
interativa, dialógica e transformadora, o que a distancia da neutralidade e de uma
concepção simplificadora. O autor aposta na educação pela comunicação afirmando
que “sem esta não há verdadeira educação.” De fato, a forma como Lemos, Lévy
(2010) e Silva (2010b) descrevem as potencialidades da cibercultura vai ao encontro
da concepção de educação de Freire (1987, p. 87). Todos esses autores, ainda que
calçados em argumentos diferentes, defendem que não há processo de construção
do conhecimento sem trocas, enunciação e indagação, em suma, sem comunicação.
Em sua definição mais simples no dicionário, entende-se comunicação como
informação, transmissão, passagem, relação, interação, etc. Vários autores, ao
definirem comunicação, aproximam-se da concepção de educação proposta por
Freire (1987, p. 87), destacando que a comunicação contribui para o processo de
dinamização das interações sociais (BELTRÃO, 1983; MORAN, 1993; SANTOS, J.,
1992). Por outro lado, a comunicação também é conceituada como a prática ou
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campo de estudo que se debruça sobre a “produção, a veiculação e a recepção das
mensagens, tanto ao nível pessoal como social, tanto na esfera do privado como na
esfera pública, e a interação dos emissores-receptores” (MORAN, 1993, p. 15).
As concepções de educação e comunicação citadas sugerem uma relação
intrínseca e indissociável entre as áreas, correspondente ao que é apontado por
Fantin (2006, p. 28): “Considerando que a comunicação é imprescindível para a
educação, pois toda a prática educativa é uma prática comunicativa, a comunicação
faz parte da educação e, neste sentido, não existe educação sem comunicação.”
Juntas, essas áreas podem fomentar novas formas de criar, pensar, interagir,
aprender e ensinar, do mesmo modo que viabilizam o diálogo e as interações
sociais. Diante disso, ressaltamos que a integração dos campos, isto é, o estudo
específico das mídias na educação é um fenômeno que se fortaleceu com os meios
de comunicação de massa e vem ganhando mais significado com as mídias digitais.
Em seus primórdios, na Europa, a mídia-educação se desenvolveu
simultaneamente à formação da indústria cultural. No início do século XX, as mídias
eram vistas como anticulturais e, por isso, eram um mal que a educação deveria
combater. Esse modo de compreender as mídias fomentou quatro concepções que
marcam até hoje os estudos e práticas das mídias na educação (FANTIN, 2006,
p.42). Essas concepções são:
(a) Concepção inoculatória;
(b) Concepção de leitura crítica;
(c) Concepção das ciências sociais e;
(d) Concepção ideológica.
A concepção inoculatória da educação para as mídias ressalta a força das
mídias e a vulnerabilidade da audiência. Nesta concepção, a mídia-educação é vista
como o instrumento para proteger os usuários dos perigos das mídias, configurandose, assim, em sua fase inicial, como uma educação contra os meios. A segunda, a
concepção de leitura crítica, ganha força na década de 60. Com o progresso do
cinema, os textos das mídias passam a interessar os estudiosos e, assim, a
educação para as mídias é marcada pela capacidade crítica e semiótica. A terceira,
a concepção das ciências sociais, inclui a integração didática da mídia-educação
entre os estudos da semiótica e da análise do consumo. Ou seja, “uma intervenção
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didático-educativa para quem faz mídia-educação”. Na quarta concepção, a
ideológica, as mídias são vistas como instrumento de luta, fazendo com que a
educação para as mídias fique às margens da educação formal, com vinculação
mais significativa à militância do que a área acadêmica (FANTIN, 2006, p. 43-45).
No Brasil, entre os anos 70 e 80, por exemplo, experiências de análises das
mídias na escola já estavam sendo desenvolvidas. Esses estudos buscavam
entender as mídias através de uma visão menos ingênua e mais crítica, conhecendo
e estudando melhor a linguagem e produzindo novos produtos de mídias (MORAN,
1993, p. 74). Neste período, defendia-se o desenvolvimento de uma educação que
incluísse as mídias na formação de professores. No entanto, dentro dessa
educação, não era satisfatório “colecionar [...] audiovisuais informatizados ou saber
sobre suas técnicas, era necessário aprender a elaborar e a intervir no processo
comunicacional que se dá entre professores e alunos com essas mídias” (FUSARI,
1995 apud FANTIN, 2006, p. 28).
A noção de educação para as mídias começou a ser incluída na pauta de
discussões da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) na década 70. Inicialmente, em 1973, a UNESCO apresentava a
escola como único espaço para o desenvolvimento dessa educação. Na década
seguinte, no documento Éducation aux médias (UNESCO, 1984), a Organização
redefine a concepção da educação para as mídias, enfatizando que ela não está
restrita aos espaços escolares, pois “abrange todas as maneiras de estudar, de
aprender e de ensinar em todos os níveis [...] e em todas as circunstâncias, a
história, a criação, a utilização e a avaliação das mídias.” Somada à alfabetização
literária, a educação, sob esta ótica, deve promover essa alfabetização para os
meios.
Para Rivoltella (2002 apud FANTIN, 2006, p.51) essa nova concepção da
UNESCO (1984) harmoniza a mídia-educação enquanto prática social e disciplina
curricular. Esses dois campos de atuação giram em torno da formação de crianças,
jovens e adultos através do trabalho com os “conteúdos” e linguagens da
alfabetização midiática. Assim, pretende-se capacitar os sujeitos para ler e escrever
criticamente com as mídias, ao mesmo tempo em que se discutem temas do campo
da educação para as mídias, entre eles, a igualdade, os direitos de acesso, a
participação e a cidadania.
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No contexto brasileiro, especificamente nos anos 90, há avanços nos estudos
entre educação e comunicação, apesar das contradições teóricas e metodológicas.
Neste período, a análise das mídias era direcionada para a concepção crítica,
supervalorizando

a

ideologia.

Com

esse

procedimento,

os

pesquisadores

desconsideram a dimensão do lazer, da fantasia e da emoção que fazem parte da
interação das mídias com a sociedade, dedicando-se apenas a analisar as mídias e
sua relevância ideológica (MORAN, 1993, p. 175).
Conforme exposto, são muitas as concepções e nomenclaturas que
convergem da interface educação e comunicação. Dentre elas, destaca-se a
“educomunicação” (SOARES, 2002), que representa uma inter-relação entre essas
duas áreas. Segundo Soares, a educomunicação permite aos educadores e
estudantes uma nova participação nos processos comunicativos propiciados por um
grupo de ações intrínsecas ao “planejamento, implementação e avaliação de
processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas
comunicativos em espaços educativos” (SOARES, 2002, p. 115).
Fantin (2006, p. 100) define a mídia-educação listando três fios que a tecem.
O primeiro, o da cultura, contempla a possibilidade de ampliação de diversos
repertórios culturais. O segundo fio é o da crítica, que abrange a capacidade de
análise, reflexão e avaliação. O terceiro, o fio da criação, compreende a capacidade
criativa de expressão, de comunicação e de construção de conhecimentos. A essas
três palavras, “cultura”, “crítica” e “criação”, que começam com a letra C, a autora
acrescenta a “cidadania”, enfatizando que a mídia-educação é uma condição para a
cidadania. Observamos que a concepção de educação para as mídias de Fantin
(2006) é consistente com aquela proposta desenvolvida pela UNESCO em 1984.
Essa visão é corroborada também por Belloni (2009, p.47), que enfatiza a
mídia-educação como indispensável para o progresso das práticas educativas
democratizantes e essencial para o exercício da cidadania. Essas práticas incluem
uma formação de professores atualizada e em sintonia com as maneiras de ser e de
aprender das novas gerações.
Apesar das variações terminológicas, tanto a educomunicação quanto a
mídia-educação objetivam uma formação dentro da área educacional voltada a um
usuário participativo, crítico e criativo diante das mídias. Nesse sentido, explorar as
mídias pedagogicamente implica reinventar a educação em todos os níveis e
formas, fomentando uma transformação de magnitude tal que afeta profundamente
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os docentes e discentes. O professor precisa conhecer as potencialidades das
mídias para que possa incluí-las em sala de aula de modo a ultrapassar o mero uso
das mídias pelas mídias. Nesse sentido, “a educação para as mídias não se reduz
aos meios e a seus aspectos instrumentais, pois as mídias situam-se numa arena de
produção de significados” (FANTIN, 2006, p. 31).
A noção de que as mídias estão em um campo de produção de significados
condiz com o princípio de liberação do polo da emissão, já apresentado em termos
da liberação da palavra proposta por Lemos e Lévy (2010, p. 45). Em seu
significado, esse princípio reflete um aspecto da cibercultura, onde os sons, imagens
e textos são produzidos e distribuídos livremente, resultado da paisagem
comunicacional contemporânea proporcionada pelas novas mídias e suas funções
pós-massivas.
Nesse contexto, pensar em educação para as mídias envolve entender as
lacunas nesta formação, ou seja, aquilo que se pode fazer e não se faz, e que
contornos a utilização desses equipamentos midiáticos estão tomando em sala de
aula. Envolve, também, pensar em como poderá a educação contribuir para que os
estudantes que estão nas escolas e universidades se tornem usuários criativos e
críticos destas mídias e “não meros consumidores compulsivos de representações
novas de velhos clichês” (BELLONI, 2009, p. 08).
Posto isto, ressaltamos que nossa investigação direcionou o seu olhar para
inquietações mais complexas, que envolvem, por exemplo, as formas de se
apropriar das mídias, e não para discussões de tê-las ou não em sala de aula. Por
isso, estruturamos a base teórica desta pesquisa a partir de dois eixos temáticos: a
apropriação instrumental das mídias na educação e a leitura crítica das mídias.

2.2 A APROPRIAÇÃO INSTRUMENTAL DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

A especificidade da técnica compreendida como inferior às coisas da natureza
e do intelecto (LEMOS, 2002, p. 30) influencia as discussões contemporâneas em
torno do uso instrumental das mídias na educação. As tecnologias são os “objetos
técnicos, as máquinas e seus respectivos processos de fabricação. Técnica, na sua
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acepção original e etimológica, vem do grego tekhnè”, que significa arte ou
atividades práticas, conforme aponta Lemos (2002, p. 28):
A tekhnè compreende as atividades práticas, desde a elaboração de leis e a
habilidade para contar e medir, passando pela arte do artesão, do médico
ou da confecção do pão até as artes plásticas ou belas artes, estas últimas
consideradas a mais alta expressão de tecnicidade humana.

Segundo o autor, a tekhnè representava o fazer humano que se diferenciava
do fazer da natureza. Entretanto, o homem pré-filosófico não conheceu a dicotomia
entre o fazer prático e o conhecimento teórico, uma vez que os saberes não eram
categorizados. Mais tarde, já admitindo essa dicotomização, Platão ressalta que a
contemplação filosófica estava acima da arte e do fazer prático, ou seja, da técnica.
Platão associa a técnica ao homem, enfatizando que aquele que tem o dom de uma
tekhnè é um imitador, um produtor de cópias. Assim, desenvolve-se a dúvida em
relação à técnica. De fato, para Aristóteles, o fazer prático está aquém do fazer da
natureza, visto que neste há o princípio do vir a ser (LEMOS, 2002, p. 30).
Diferente do ponto de vista filosófico, na fase zoológica o homem é definido
como um ser técnico (LEMOS, 2002, p. 31). A técnica corresponde à evolução e tem
papel fundamental na formação da vida humana e, com isso, não é possível saber
ao certo quem é o inventor ou o inventado (LEMOS, 2002, p. 31). Com a técnica
moderna, emerge uma separação entre a mesma e a cultura. A técnica da
modernidade caracteriza-se pela instauração de máquinas e seus sistemas.
Entretanto, nessa fase o homem não é um inventor, mas, sim, um operador dessas
máquinas e sistemas (LEMOS, 2002, p. 33).
Heidegger (apud LEMOS, 2002, p. 39) também faz uma reflexão crítica sobre
o tema. Para ele, o que distingue as técnicas pré-industriais da técnica moderna, ou
seja, da tecnologia, é a base científica desta última. Assim, a tecnologia moderna é
um produto da união entre a ciência e a técnica, portanto, “a tecnociência tornandose autônoma e instrumental sendo, na maioria das vezes, associada a projetos
políticos tecnocráticos e, como tais, futuristas e totalitários” (LEMOS, 2002, p. 39).
Em outras palavras,
na modernidade, é toda a tecnicidade humana que vê-se reduzir à pura
instrumentalidade da tecnociência, autônoma, racionalista e objetiva. Não é
a toa que essa mesma tecnologia vai ser rotulada de fria, artificial, oposta a
qualquer realização nobre do espírito humano. Com a tecnologia moderna,
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afirma Heidegger, é o próprio destino do homem no mundo que está em
jogo, transformando o seu modo de existência num desvelamento enquanto
provocação científica da natureza para uso meramente instrumental
(LEMOS, 2002, p. 39).

Deste modo, a crítica de Heidegger não se concentra na técnica, em si. Para
o filósofo (apud LEMOS, 2002, p. 39), “o perigo não é ligar o homem às máquinas,
mas a essa forma específica de estar no mundo.” Ele critica a excessiva prioridade
da técnica e da tecnologia para a existência social do homem.
É possível relacionar as inquietações de Heidegger, conforme apresentadas
por Lemos (2002, p. 37-40), com o uso instrumental ou lógica instrumental
analisada por Adorno e Horkheimer ao estudarem a Razão Iluminista. Inicialmente,
essa razão tinha dimensões emancipatórias e instrumentais; contudo, a estrutura da
emancipação foi desconsiderada à medida que os burgueses impuseram o seu
domínio às outras classes sociais. “Ela é a razão no processo técnico, na operação,
no saber aplicado. [...] ela se torna a ferramenta das ferramentas a serviço da
produção material, da exploração do trabalho, dos trabalhadores” (PUCCI, 1994, p.
24).
Além disto, a “ação instrumental é também sempre, enquanto solitária, uma
ação monológica” (HABERMAS, 1997, p. 31). Habermas, especificamente, não se
posiciona contra a racionalidade instrumental da ciência e da técnica, visto que elas
colaboram para a própria preservação do homem, mas sim contra a universalização
da ciência e da técnica, isto é, contra a penetração da instrumentalização em
esferas de decisão onde deveriam imperar ações comunicativas (GONÇALVES,
1999, p. 128).
Desse modo, entende-se que a ação instrumental tem ênfase no
desenvolvimento técnico, age estrategicamente, evidencia a aplicabilidade dos
instrumentos e se distancia da comunicação e trocas sociais e culturais. Esta
concepção pode permear a apropriação das mídias na educação. De fato, muitos,
no atual contexto social, se encantam, ficam atrapalhados, mas buscam
veementemente aprender a usar as mídias com suas diferentes técnicas de
utilização. Tais comportamentos tendem a direcionar o aprendizado para uma
abordagem essencialmente instrumental, na qual saber manipular e fazer se tornam
os fins.
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Nesse contexto, a inclusão das mídias na educação se fortalece com a
pressão mercadológica, visto que a sociedade contemporânea demanda um novo
tipo de trabalhador dotado de competências técnicas múltiplas. Essa recursividade
do aprendizado técnico e da instrumentalização ultrapassa a esfera educacional e
ocorre porque “a sociedade cada vez mais nos pressiona para estarmos
permanentemente atualizados” (MORAN, 2007, p. 12).
Ao propor uma educação para as mídias, Belloni (2009, p. 9) não
desconsidera a utilização instrumental do mesmo modo como sugere Habermas
(1987 apud Gonçalves 1999). A autora ressalta que as mídias nos processos
educacionais devem atender a dimensão técnica de ferramenta pedagógica, pois
são “extremamente ricas e proveitosas para melhoria e expansão do ensino”, mas,
sempre integradas à dimensão de objeto de estudo, que é a abordagem crítica. Essa
dimensão de ferramenta pedagógica equivale à utilização das mídias em situações
de aprendizagem que exigem a técnica de manipulação. O direcionamento da mídiaeducação para o uso técnico é um movimento inevitável que tem orientado a
presença das mídias na esfera educacional. Entretanto, esse cenário se torna
preocupante quanto essa necessidade de manipulação instrumental se sobrepõe à
leitura crítica das mídias.
Embora existam inúmeros trabalhos acadêmicos recentes sobre o uso de
mídias na esfera educacional, um questionamento mais crítico acerca de sua
utilização meramente instrumental ainda se faz necessário. Em 2007, Duarte e
Santiago mapearam esse cenário ao levantarem o estado da arte dos trabalhos que
articulam a educação e comunicação dos últimos 26 anos. Naquela ocasião, elas
observaram que os estudos têm privilegiado temáticas como o uso das mídias na
escola, o cinema e educação, e a educação a distância online. Ao realizar este
estado da arte, as pesquisadoras constataram que nas abordagens sobre essas
diferentes

temáticas

há

poucos

estudos

questionando

essa

subutilização

instrumental das mídias.
Cinco anos depois da análise do estado do conhecimento feita por Duarte e
Santiago (2007), o panorama parece não apresentar um crescimento considerável
no número de dissertações e teses que estudam as mídias na educação e
questionam a sua utilização essencialmente instrumental. Na leitura de alguns
trabalhos (SILVA,O., 2008; FRANÇA, 2008; DAMASCENO, 2011) observamos que o
direcionamento das pesquisas está voltado para a apropriação técnica das mídias
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por parte dos docentes e estudantes. Em geral, deixam de relacionar as questões
referentes a uma educação para mídias que contemplem as habilidades de criação,
ferramenta pedagógica, e crítica, objeto de estudo.
Há trabalhos como o de Silva, O., (2008), que investigam o uso técnico das
mídias em sala de aula e em nada se aproximam da noção de educação para as
mídias adotada neste trabalho. A pesquisa da autora analisou a apropriação de
conhecimentos sobre a integração das mídias pelos estudantes do curso de
Pedagogia de uma Universidade do Paraná. A investigação conclui que os discentes
só utilizam os recursos midiáticos no exercício de planejamento de aula quando são
solicitados pelos professores e não de maneira espontânea. Essa pesquisa revela
apenas a preocupação com a apropriação estratégica das mídias por parte dos
estudantes. Na conclusão observamos que a situação reflete o que foi observado
por Moran (2007, p. 25) sobre a recursividade da apropriação técnica e instrumental
que é fomentada pela sociedade que direciona para estarmos sempre atualizados.
Assim como o trabalho de Silva, O., (2008), o estudo de França (2008)
também

direcionou

a

sua

investigação

apenas

para

a

necessidade

de

instrumentalização para o uso das mídias. França (2008) conclui que, por causa dos
avanços midiáticos, existe uma urgência em dar um novo significado ao trabalho
docente, fundamentando-o no desenvolvimento tecnológico, midiático e na sua
aplicabilidade no ensino. Verificamos, no entanto, que nesse novo significado o uso
instrumental das mídias se sobrepõe à formação para a leitura crítica. O problema
não está em considerar o uso instrumental, mas sim em reduzir a utilização das
mídias na educação, ou em qualquer contexto, a essa condição.
A apropriação instrumental das mídias na educação também é amplamente
valorizada na pesquisa de Damasceno (2011), que desconsidera totalmente a
dimensão de leitura crítica das mídias. O estudo, realizado com professores de
escolas públicas do Rio Grande do Sul, limita-se a apontar a necessidade de
instrumentalização dos docentes para o uso das mídias. A investigação verifica que
os professores não exploram as potencialidades das mídias e seus usos se
restringem às redes sociais. O trabalho conclui que a formação continuada é o
caminho para instrumentalizar esses profissionais e, assim, implantar as mídias no
contexto escolar. Essa abordagem esvazia as potencialidades da mídia-educação
enquanto crítica que abrange a capacidade de análise, reflexão e avaliação
(FANTIN, 2006, p. 100).
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As pesquisas citadas são algumas das que não preenchem a lacuna existente
na literatura relacionada aos estudos sobre apropriação instrumental e à formação
para a leitura crítica das mídias na educação. Nesses estudos, as mídias são
definidas como objetos técnicos a serem explorados instrumentalmente na ação e
na formação de professores na contemporaneidade. Esse modo de compreender as
mídias na educação é consistente com crítica de Lemos (2002, p. 39) sobre as
tecnologias modernas. Segundo o autor, a técnica reduz-se muitas vezes à
instrumentalidade.
Em seu argumento, Belloni (2009, p. 13, 21) propõe que, para inserir as
mídias na educação, é imprescindível ultrapassar as considerações técnicas e
instrumentais, apresentem elas concepções “apocalípticas” ou “deslumbradas”. Por
um lado, a visão apocalíptica é aquela que, em nome do humanismo, ignora toda a
técnica, favorecendo, assim, “práticas conformistas e não reflexivas derivadas de
pressões do mercado.” Por outro lado, o ponto de vista do deslumbramento se
isenta da crítica e adota a ideia de que a técnica e a instrumentalização irão resolver
todos os problemas. A autora propõe que o docente pense além, não
compreendendo os discentes como “receptores de mensagens e consumidores de
produtos culturais” (BELLONI, 2009, p. 21). Desse modo, tem-se uma educação
para as mídias a partir de abordagem que integre simultaneamente a capacidade de
análise, reflexão, instrumentalização e criação dando conta de ensinar sobre a
complexidade das mídias no contexto sociocultural e, em especial, na esfera
educacional. Assim, é possível considerar que a educação para as mídias é mais
uma situação específica do trabalho docente, que também precisa incorporar a
dimensão de “leitura crítica das mídias”, estando consistente com as possibilidades
e demandas da cibercultura.

2.3 LEITURA CRÍTICA DAS MÍDIAS

Leitura, em sua concepção mais ampla, pode ser compreendida como a
interpretação daquilo que está escrito. Mais detalhadamente, o ato de ler decodifica,
decifra e organiza, passando da consciência simples e sincrética para uma visão
crítica e totalizante. Nesse sentido, “ler é um processo, porque nunca acaba; sempre
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pode ser aprofundado, refeito, à luz de novos dados, de novas descobertas, de
novas interações” (MORAN, 1993, p. 29).
A palavra crítica tem sua origem no latim criticus, que é, por sua vez,
proveniente do grego kritikós, que significa julgar ou avaliar. Segundo Freire (1967,
p. 61), a consciência crítica se caracteriza
[...] pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de
explicações mágicas por princípios causais. Por procurar testar os achados
e se dispor sempre a revisões. Por despir-se ao máximo de preconceitos na
análise dos problemas e, na apreensão, esforçar-se por evitar deformações.
Por negar a transferência da responsabilidade. Pela recusa a posições
quietistas. Pela segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não
da pura polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas porque novo, e
pela não-recusa ao velho só porque é velho, mas pela aceitação de ambos
enquanto válidos.

A leitura e a crítica se relacionam mutuamente e se tornam inseparáveis no
processo de construção do conhecimento. Moran (1993, p. 32) enfatiza que ler
criticamente é inteirar-se com o mundo. Essa leitura de interação com o mundo “se
dá na inter-relação entre a dinâmica social e a dinâmica individual”, ocorrendo de
modos diferentes nos indivíduos, mesmo quando eles estão juntos fisicamente. Para
o autor, essa habilidade crítica é o principal objetivo educacional: A “leitura crítica é
um processo educativo que relacionada os diversos processos pedagógicos, tanto
os formais quantos os informais, os oficiais e os não oficiais” (MORAN, 1993, p. 35).
Imersa dentro desse processo macro de leitura crítica, encontra-se a “leitura
crítica das mídias”. Essa é uma leitura específica de dimensão pedagógica que
ajuda a ler e a alfabetizar em um nível que ultrapassa o tradicional aprender a ler e a
escrever, de modo que é possível ler criticamente as mídias sem precisar estar
envolvido em suas ações de criação. Os estudos que dão foco às mídias, ou meios
de comunicação, como Moran prefere chamar, as analisam como transmissoras de
uma ideologia dominante. Para o autor, existe primeiro uma hermenêutica do
emissor, “mas, também é necessária uma hermenêutica do receptor, de como são
recebidas e reelaboradas essas mensagens pelos diferentes grupos e pessoas”
(MORAN, 1993, p. 36).
Ferguson (1998 apud KELLNER; SHARE, 2008) utiliza a metáfora do icerberg
para falar da leitura crítica das mídias. O autor explica que os educadores que
trabalham com a educação para as mídias orientam, muitas vezes, o seu “público” a
olharem apenas a superfície da mídia-educação, isto é, a parte instrumental.
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Ferguson afirma “que isso é um problema, porque a vasta porção que não é
imediatamente visível é a base intelectual, histórica e analítica, sem a qual a análise
da mídia corre o risco de ficar superficial ou mecânica.”
Kellner e Share (2008) referem-se à leitura crítica das mídias como
“alfabetização crítica” das mesmas. Eles defendem que essa “alfabetização crítica
da mídia” é uma premissa para a democracia participativa. Segundo os autores,
essa alfabetização é um campo teórico de questionamento crítico que teve início na
Europa há mais de um século, mas que se faz cada vez mais necessária com o
atual contexto midiático, visto que a alta sofisticação e acesso às mídias estão
transformando a sociedade e os processos educacionais.
No dizer de Kellner e Share (2008), a alfabetização crítica da mídia está
vinculada a um projeto de democracia radical, possuindo “uma abordagem
abrangente que envolve o ensino de habilidades críticas e de uso de mídia como
instrumentos de comunicação social e mudança.” Desse modo,
a alfabetização crítica da mídia é uma resposta educacional que amplia a
noção de alfabetização, incluindo diferentes formas de comunicação de
massa, cultura popular e novas tecnologias. Ela também aprofunda o
potencial da alfabetização para analisar criticamente relações entre a mídia
e as audiências, informação e poder. Com essa análise corrente, a
produção de mídia alternativa dá aos alunos o poder de criar suas próprias
mensagens, que podem desafiar textos e narrativas de mídia (KELLNER;
SHARE, 2008, p. 691).

Essa noção de Kellner e Share de alfabetização crítica das mídias é
consistente com as concepções de mídia-educação de Belloni (2009) e Fantin
(2006), uma vez que todos defendem a necessidade de uma formação para a leitura
crítica das mídias em consonância com o desenvolvimento de habilidades
instrumentais para fomentar momentos de criação.
Os autores também criticam que os educadores que trabalham com a
educação para as mídias propendem a priorizar aos estudantes o ensino das
habilidades

instrumentais

para

naturalmente

reproduzirem

“representações

hegemônicas, sem provocar qualquer problematização, com pouca consciência de
implicações ideológicas ou qualquer tipo de crítica social” (KELLNER; SHARE,
2008).
Conforme as considerações de Kellner e Share (2008), essa alfabetização
crítica da mídia tem um caráter dialógico, político, criativo e emancipador que amplia
a noção de cidadania. Eles afirmam que essas características da “alfabetização” não
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são rígidas e podem ser interpretadas e estruturadas pelos profissionais que
trabalham com a mídia-educação. Nesse contexto, o desafio para os educadores
emerge da condição de que essa alfabetização crítica da mídia não é uma
pedagogia tradicional, com princípios consolidados, um extenso catálogo de textos e
metodologias de ensino testadas e aprovadas. Os autores apontam que “a
alfabetização crítica da mídia deve ser um fio comum que passe por todas as áreas
curriculares, uma vez que se refere à comunicação e à sociedade” (KELLNER;
SHARE, 2008).
Posto isso, esclarecemos, em seguida, os motivos que levam este estudo a
pensar a formação para a leitura crítica das mídias no curso de Pedagogia.
Acreditamos que é indispensável que o contexto educacional ultrapasse o limite de
utilização instrumental e discuta a relevância de ler e estudar criticamente as mídias.
Moran (1993, p. 37) está de acordo com Kellner e Share (2008) ao enfatizar que
essa leitura
não pode pretender simplesmente afastar-nos dos meios, mas procurar que
a nossa participação seja a mais atenta, democrática e crítica possível, em
cada momento. A aquisição do saber deve ser acompanhada da reflexão
crítica sobre o mesmo, pois o ideal não é fabricar “quadros” dóceis,
submetidos às baterias de testes das empresas privadas, mas homens que
vivam as duas dimensões da liberdade: a inserção na sociedade e sua
crítica simultânea.

Para fugir das práticas excessivamente instrumentais, Belloni apresenta a
mídia-educação como mediação escolar necessária que atende a leitura crítica das
mídias. Ela afirma que os progressos dos acessos às mídias as transformam, muitas
vezes, em individualizadas, impregnantes e invasivas. Com esse modelo, “o papel
da mídia-educação torna-se ainda mais crucial, porém sua realização se revela mais
complexa ante as ilusões libertárias e igualitárias contidas nas promessas da rede”
(BELLONI, 2009, p. xiii).
Conforme exposto, Belloni associa a abordagem de mídia enquanto
ferramenta pedagógica à dimensão de objeto de estudo, ou seja, à leitura crítica das
mídias. Para ela, essa dimensão renuncia à limitada utilização instrumental das
mídias e as analisa também como um objeto de estudo complexo e multifacetado,
que exige “abordagens criativas, críticas e interdisciplinares; sem esquecer que se
trata de um tema transversal de grande potencial aglutinador e mobilizador”
(BELLONI, 2009, p. 9).
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Mesmo sem um número expressivo, existem pesquisas referentes ao estudo
das mídias nas dimensões de leitura crítica e ferramentas pedagógicas (BELLONI,
2009). O estudo de Borges (2007), por exemplo, realizado com crianças do ensino
público da Educação Infantil do Rio de Janeiro, enuncia que a escola, na figura do
professor, deve assumir a função de orientar os alunos para a leitura crítica. Em
resumo, a investigação reflete sobre o papel das mídias na cultura e na construção
do conhecimento e conclui que os professores devem assumir o papel de
mediadores nessa construção. A pesquisa sugere que sejam propostos às crianças
momentos de criação, discussão e comparação das produções midiáticas. A
conclusão da pesquisa de Borges (2007) vai ao encontro da concepção de mídiaeducação de Fantin (2006, p. 100), que a delineia listando três vieses: a cultura, a
crítica, a criação acrescentando a essas a condição da cidadania.
Por sua vez, o estudo de Cunha (2011) analisou os usos das mídias a partir
da perspectiva cultural, defendida por Fantin (2006). A pesquisa foi feita com
estudantes e docentes dos cursos de formação inicial de professores nas
Universidades públicas de Santa Catarina e analisou as mídias não em seu sentido
material ou instrumental, mas como uma forma de cultura. A pesquisa inferiu que as
apropriações das mídias nesses cursos são predominantemente instrumentais, tanto
entre os docentes quanto entre os estudantes, e que não há discussões em torno de
uma educação para as mídias que venha a abrir possibilidades de ampliação de
repertórios culturais (FANTIN, 2006, p. 37).
A pesquisa de Oliveira (2010) também se apoiou em um conceito de
educação para as mídias que não se limita à instrumentalização. O autor investigou
as mídias no trabalho dos professores do ensino médio de escolas públicas e
privadas em Minas Gerais. Nesse estudo, um dos aspectos destacados é o uso
tradicional versus uso criativo das mídias. O uso tradicional, trazido pelo autor, está
vinculado às mídias de massa e sua característica transmissora dentro da relação
emissor e receptor. Por outro lado, o criativo relaciona-se com as mídias digitais e
sua característica participativa e colaborativa. O trabalho sugere uma postura
problematizadora para o uso das mídias (MORAN, 1993; BELLONI, 2009), isto é,
que os professores conheçam e analisem criticamente as mídias, especialmente o
computador e a Internet, para que tenham maior controle sobre suas práticas e,
assim, garantam o melhor uso em sala de aula através de uma atitude mais
questionadora.
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Em todos esses estudos, as mídias são definidas como um elemento da
cultura contemporânea indispensável para a cidadania. Essa concepção ultrapassa
o uso das mídias pelas mídias e remete à leitura crítica. Entretanto, a apropriação
instrumental tem sua importância, pois, mesmo que o atual contexto midiático exija
muito mais do que o “saber mexer”, este se constitui em um aspecto do
desenvolvimento de uma relação crítica e criativa entre indivíduos e as mídias.
A deficiência está, de fato, na falta de habilidade dos professores em usar
essa mídia como ferramentas pedagógicas, isto é, instrumentalmente, sem deixar de
analisá-las como objeto de estudo. Em outras palavras, é preciso promover uma
articulação clara entre o uso instrumental e a leitura crítica das mídias. Promover
essa articulação é fundamental para a formação de futuros docentes e pedagogos,
uma vez que a crítica das mídias é um aspecto central à cidadania na sociedade da
informação.

2.4 A FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA E AS MÍDIAS

Os constantes debates acadêmicos e sociais sobre a necessidade de
formação acadêmica específica para a atuação no magistério fomentaram, na
década de 30, a criação do curso superior de Pedagogia. O Decreto-Lei 1.190 de
1939 (BRASIL, 1939), que organizou a Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil, oficializou o curso que inicialmente era oferecido no
esquema 3+1. Neste esquema, a graduação em Pedagogia foi organizada de forma
seriada com a duração de três anos, na qual, a formação era designada ao bacharel
em Pedagogia ou “Técnico em Educação” com capacitação para atuar em áreas não
docentes, e para atuação nas escolas normais oferecia-se um ano de
complementação no curso de Didática. Essa segmentação separou o curso em
conteúdo e método, teoria e prática como pode ser observado nas descrições de
Bissoli da Silva (1999, p. 34):
O curso de pedagogia ficou assim seriado: Complementos de Matemática
(1ª série), História da Filosofia (1ª série), Fundamentos Biológicos da
Educação (1ª série), Psicologia Educacional (1ª,2ª e 3ª séries), Estatística
Educacional (2ª série), História da Educação (2ª série), Administração
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Escolar (2ª e 3ª séries), Educação Comparada (3ª série), Filosofia da
Educação (3ª série).
O curso de Didática ficou constituído pelas seguintes disciplinas: Didática
Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar,
Fundamentos Biológicos da Educação, Fundamentos Sociológicos da
Educação. Ao bacharel em pedagogia restava cursar as duas primeiras uma
vez que as demais já constavam do seu currículo no bacharelado.

Esse currículo pleno do curso de Pedagogia permaneceu vigente por 23 anos,
apesar dos questionamentos a ele associados durante este período. O Decreto-Lei
em questão não disponibilizou elementos que caracterizassem o bacharel em
Pedagogia. Com isso, levantou-se dúvidas a respeito de a quem caberia o
desenvolvimento desse campo de conhecimento e o destino dos egressos,
culminando em debates na década de 1960 acerca da identidade do curso e dos
profissionais por ele produzido (BISSOLI DA SILVA, 1999, p. 34-62).
Em 1962, estabeleceu-se a primeira regulamentação mínima da formação
acadêmica em Pedagogia. O Parecer CFE n.º 251/ 62 (BRASIL, 1962), de autoria do
professor e conselheiro Valnir Chagas, direcionava o curso para uma formação
“generalista”. Nesse documento, Chagas descartava a hipótese de extinção do curso
e apresentava características para o trabalho do pedagogo. O Parecer esclarecia
que o bacharel em Pedagogia estava apto para atuar em todas as áreas não
docentes do trabalho educacional, além de trabalhar como professor do curso
normal.
A Reforma Universitária de 1968 teve grande impacto na organização do
curso de Pedagogia, visto que reestruturou o currículo, assegurou ao curso um único
diploma e definiu o campo de participação do pedagogo no mercado de trabalho. O
Parecer CFE n.º 252/69 (BRASIL, 1969), também de autoria de Valnir Chagas,
anulou o esquema 3+1 e fixou os “conteúdos” mínimos e a duração da graduação
em Pedagogia, sem deixar de lado as atividades que caracterizavam o exercício
profissional. Com esse Parecer, o curso passava a ter por objetivo formar
professores para o ensino de 1º grau

5

e ensino normal, além de especialistas para

atuarem nas áreas de orientação, administração, supervisão e inspeção escolar.
Apesar das melhorias e esclarecimentos trazidos pelo Parecer, algumas lacunas e
inconsistências permaneceram, conforme explica Bissoli da Silva (1999, p. 54, 68):

5

Atualmente, o 1º grau é denominado Ensino Fundamental e o 2º Grau, Ensino Médio.
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Preliminarmente, é interessante observar que apenas o pedagogo é
considerado educador pelos legisladores de então. Esta afirmação se apoia
na concepção enunciada pelo parecer ao justificar a introdução de uma
base comum de estudos sob o argumento de que a profissão de que
corresponde ao setor de educação é uma só, e, se essa mesma base é
restrita ao curso de Pedagogia.
Contraditoriamente, no entanto, mesmo com o mercado definido, o
pedagogo continuou a encontrar problemas quanto à sua colocação
profissional. Na verdade, as redes de escolas de 1º e 2º graus acabaram
absorvendo pouco da grande quantidade de professores e especialistas
formados pelos cursos de Pedagogia.

Na tentativa de preencher as lacunas apontadas por Bissoli da Silva (1999, p.
54, 68), nos anos 70, houve uma grande preocupação em adequar o curso às novas
exigências da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus. Essa Reforma restringiu a
graduação em Pedagogia a uma habilitação das licenciaturas das áreas
pedagógicas, e tal determinação fomentou a mobilização de vários grupos de
professores e estudantes universitários que tinham como objetivo pensar de forma
regular os estudos pedagógicos em nível superior. Entre os movimentos com esses
propósitos destacam-se o Primeiro Seminário de Educação Brasileira realizado na
Universidade de Campinas, em 1978; Primeira Conferência Brasileira de Educação,
realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e; a criação do
Comitê Nacional Pró-Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores.
As discussões sobre a regulamentação da graduação em Pedagogia não
progrediram após os anos 70, e, assim como em todos os seguimentos do ensino
brasileiro, a consolidação desse curso foi representada por uma grande luta política,
social e ideológica. A criação da Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (ANFOPE), nos anos 90, representa uma dessas lutas. A
ANFOPE tinha como uma de suas finalidades planejar uma nova proposta curricular
do curso de Pedagogia. A esse respeito, Brzezinski (1996, p. 201) ressalta que
para a ANFOPE uma política de formação do pedagogo deve constituir-se
dos seguintes elementos: formação inicial de qualidade, condições de
trabalho dignas e formação continuada como direito do profissional e dever
da agência contratante.

Ao analisar a qualidade da formação inicial do curso de Pedagogia, a
ANFOPE considerou relevante refletir sobre ações pedagógicas que poderiam
diminuir a dicotomia entre teoria e prática nas escolas superiores de Pedagogia.
Entre as suas prioridades, a Associação expôs soluções que contribuíram para
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melhor reflexão e organização dos “conteúdos”, objetivando superar a estrutura
curricular que tendia a dar primeiro uma base teórica, para depois a prática. Em
outras palavras a preocupação estava associada às muitas deficiências a respeito
do conteúdo teórico oferecido nos cursos de Pedagogia nos anos 90. A ANFOPE
também trouxe algumas reflexões sobre o caráter multidisciplinar da prática do
pedagogo, concluindo que, ao se associar às diversas áreas do saber, entendendo
as peculiaridades de cada campo, era possível superar a fragmentação que existia
no currículo.
Em pesquisa realizada em 1994, a ANFOPE expõe uma tendência nos cursos
de Pedagogia. A pesquisa realizada com 40 cursos de Universidades públicas inferiu
que 65% das graduações em Pedagogia direcionaram suas reformulações para a
formação de professores das séries iniciais de escolarização. Neste sentido,
lembramos que, segundo Brzezinski (1996, p. 210), a ANFOPE, entre outros
movimentos em prol da formação acadêmica do professor, permitiram encontrar uma
das principais características dos cursos de Pedagogia: a formação docente.
Conforme já exposto, a graduação em Pedagogia começa a se consolidar no
cenário educacional brasileiro com a LDB n.º 9394/96 (BRASIL, 1996) e com as
matrizes curriculares do curso, CNE/CP n.º 1/2006 (BRASIL, 2006), que definiram
um padrão básico para a graduação, respeitando as diversidades sociais de cada
região brasileira, dando ênfase à finalidade de estabelecer princípios, condições de
ensino e de aprendizagem, que irão conduzir o planejamento e avaliação dos órgãos
dos sistemas de ensino e instituições de educação superior no país.
Relembramos que a matriz curricular do curso de Pedagogia determina que o
curso aplica-se na formação de docentes para o exercício na Educação Infantil, nas
séries iniciais do Ensino Fundamental e nos cursos Normais. Segundo o documento,
o perfil do egresso da graduação se caracteriza por diversos fatores, entre eles:

Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade
justa, equânime, igualitária;
Ensinar Língua portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia,
Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes
fases do desenvolvimento humano;
Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais,
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre
outras (BRASIL, CNE/CP n.º 1/2006, art. 5, inciso I, VI,X).
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Ações pedagógicas como monitoria, pesquisa e projetos experimentais estão
incluídas nas matrizes. Pimenta (2004, p. 05) sinaliza que “o curso de Pedagogia
forma pedagogos. E o pedagogo é o profissional que estuda e se insere na práxis da
educação na sociedade.” Libâneo (2010, p. 38, grifo nosso) expande a seguir:

O curso de Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para
atender demandas sócio-educativas de tipo formal e informal, decorrentes
de novas realidades – novas tecnologias, novos atores sociais, ampliação
das formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida, presença dos meios de
comunicação e informação, mudanças profissionais, desenvolvimento
sustentado, preservação ambiental – não apenas na gestão, supervisão e
coordenação pedagógica de escolas, como também na pesquisa, na
administração dos sistemas de ensino, no planejamento educacional, na
definição de políticas educacionais, nos movimentos sociais, nas empresas,
nas várias instâncias da educação de adultos, nos serviços de
psicopedagogia e orientação educacional, nos programas sociais, nos
serviços para a terceira idade, nos serviços de lazer e animação cultural, na
televisão, no rádio, na produção de vídeos, filmes, brinquedos, nas
editoras, na requalificação profissional etc.

Libâneo (2010, p. 45) afirma que na atividade escolar, a docência constitui-se
como desdobramento da Pedagogia e, sendo assim, esta é a base, o suporte
daquela, não o inverso. Em suas considerações sobre o curso de Pedagogia, o autor
também inclui a formação em mídia-educação, uma vez que integra as mídias nas
atividades do pedagogo.
Embora o curso de Pedagogia já esteja devidamente regulamentado pelo
Ministério da Educação (MEC), este curso de graduação está constantemente em
reestruturação, visto que, de acordo com Moran (2007, p. 154), “a educação é um
processo no qual faz parte toda a sociedade – não só a escola. Afeta todas as
pessoas, o tempo todo, em qualquer situação pessoal, social, profissional, através
de todas as formas possíveis.”
Toda essa trajetória histórica do curso de Pedagogia, que se inicia com o
Decreto-Lei 1.190 de 1939 (BRASIL, 1939), construiu-se quase que paralelamente
com o desenvolvimento do campo da mídia-educação no Brasil. Enquanto alguns
educadores se dedicam a oficializar o curso, outros defendiam que o estudo das
mídias era imprescindível nesta graduação. Este é o posicionamento, que
defendemos neste trabalho.
Posto isto, sinalizamos que um dos desafios da educação no século XXI é a
compreensão de que o curso de Pedagogia é um dos alicerces das práticas e
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estudos educativos. Isto se refere não às práticas e estudos que acontecem nos
ambientes formais de educação, mas também à educação que se pratica nos
diversos cenários, entre eles, o midiático. Desta forma, este foi o desafio que
orientou esta pesquisa: o desafio de investigar como docentes dos cursos de
Pedagogia estão utilizando as mídias na formação de pedagogos.
O presente capítulo dedicou-se a apresentar concepções e os textos que
nortearam a pesquisa. Inicialmente, apresentamos um breve histórico do campo da
educação para as mídias e seus desdobramentos na contemporaneidade. Em
seguida, discutimos o primeiro eixo temático sobre a apropriação instrumental das
mídias na educação. Nesta parte, privilegiou-se uma breve discussão sobre a
técnica, a tecnologia e a ação instrumental para posteriormente enfatizarmos a
abordagem da mídia-educação que integra a instrumentalização e a crítica midiática.
Na terceira parte do capítulo, expusemos a dimensão de leitura crítica como
condição indispensável para uma educação para as mídias. Por fim, na última parte,
apresentamos um pouco da história do curso de Pedagogia ressaltando a sua
integração, ou não, de questões concernentes à mídia-educação.
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3

APORTES METODOLÓGICOS

3.1 BREVE RECAPITULAÇÃO

Nos capítulos anteriores apresentamos o pano de fundo assim como
conceitos e noções que nortearam o presente trabalho. Assim, antes de passarmos
à discussão da metodologia adotada e dos resultados encontrados, aproveitamos
para relembrar o leitor do objetivo e questões de estudo tratados na pesquisa que
conduzimos.
Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar de que modo os cursos de
graduação em Pedagogia estão se apropriando das mídias, mais especificamente,
como os docentes desses cursos estão utilizando essas mídias na formação de
pedagogos.
O objetivo geral mobilizou a elaboração das seguintes questões de estudo,
que foram exploradas no contexto de duas disciplinas dos cursos de Pedagogia
oferecidos por duas Universidades:
(a) Quais são os usos das mídias em sala de aula feitos pelos professores?
(b) Como se articula a teoria e prática sobre o uso das mídias nas disciplinas
investigadas?
(c) Como o uso das mídias na atuação docente se traduz em formação de
pedagogos para a apropriação das mídias na educação?
(d) Quais são as apropriações das mídias feitas pelos estudantes na
construção da comunicação e do conhecimento em sala de aula?

3.2 CAMPO DA PESQUISA

O estudo se concentrou no trabalho docente conduzido em dois cursos de
Pedagogia de duas Universidades do Rio de Janeiro escolhidas a partir de um
levantamento dos cursos de graduação em Pedagogia oferecidas na cidade. Esses
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cursos demonstram engajamento explícito no uso das mídias através de seus
currículos, que incluem disciplinas com as propostas voltadas para o tratamento das
mídias no contexto da prática educacional. Observamos também investimentos
institucionais na infraestrutura e na pesquisa em áreas relacionadas, e os docentes
e discentes desses cursos não somente têm acesso a essa infraestrutura, mas
também, crucialmente, estão utilizando cada vez mais as mídias em suas práticas.
Acrescentamos, também, que esses cursos se destacam pelas positivas avaliações
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), pela proposta em
equilibrar a formação teórica e prática no ensino-aprendizagem e no investimento
com o trabalho de iniciação científica (IC) em parceria com os programas de pósgraduação em educação.
As graduações escolhidas possuem currículos extensos, com disciplinas que
abrangem diferentes temáticas educacionais, e, de fato, constatamos, através de
uma análise destes currículos, que ambos os cursos já começam a fomentar uma
integração das mídias enquanto uma proposta transversal, isto é, como elementos
da cultura contemporânea que passam a ser estruturantes no processo de
construção do conhecimento. Com isso, o aspecto das mídias na formação do
pedagogo foi considerado a partir dos nomes, ementas e proposta de
transversalidade e, de modo a viabilizar a pesquisa, selecionamos um recorte
específico incluindo uma disciplina em cada curso. Mais especificamente, em uma
Universidade investigamos a disciplina Mídia, Tecnologias e Educação, e, em outra,
a disciplina Didática.
Para preservar a identidade das instituições, as Universidades são tratadas
neste estudo como Universidade A e Universidade B. O critério que estabeleceu
essa ordem foi a data de início da pesquisa de campo. Na Universidade A, a
investigação foi conduzida na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação, e na
Universidade B, a disciplina analisada foi a Didática, ambas ministradas no segundo
semestre de 2011.
Logo após a seleção das disciplinas, o acesso às aulas foi considerado a
partir das autorizações dos comitês de ética 6, das coordenações dos cursos, dos
docentes e discentes.

6

As autorizações foram dadas pelos comitês de ética da Universidade Estácio de Sá – Universidade
da pesquisadora – e das Universidades em foco.
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O grupo de participantes incluiu dois professores doutores, que lecionam as
disciplinas supracitadas e também atuam na pós-graduação, pesquisam e publicam
sobre temáticas relevantes a esta dissertação. Além dos docentes, participaram da
pesquisa 16 estudantes e um estagiário docente (doutorando) da Universidade A,
bem como 29 estudantes e uma estagiária docente (mestranda) da Universidade B,
totalizando 49 participantes.
Da mesma forma que as Instituições de ensino, todos os participantes da
pesquisa tiveram suas identidades preservadas. Por isso, referimo-nos a eles
utilizando uma codificação que explicita as funções que desempenham no contexto
da pesquisa: Sendo assim, utilizamos a letra D para denominar os Docentes, E para
os Estagiários e A para os Alunos. O Quadro 1 apresenta sucintamente nosso
grupo de participantes.
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UNIVERSIDADE A
DA,

graduado

em

Psicologia,

UNIVERSIDADE B
tem DB,

graduado

em

Pedagogia,

tem

mestrado e doutorado em educação na mestrado e doutorado em educação na
área de antropologia educacional. Atua linha de concentração dos estudos de
como

professor

universitário

na educação e novas tecnologias digitais.

graduação, e na pós-graduação em Atua como professor universitário na
educação e desenvolve pesquisas com graduação, mestrado e doutorado em
ênfase nas mídias, educação, cinema e educação.
juventude.

Seus

interesses

de

investigação se concentram na relação
educação, cibercultura e docência online
e seus efeitos na prática docente.

EA, tem formação inicial em Pedagogia, EB

tem

formação

acadêmica

em

mestrado em educação com ênfase nos Pedagogia e Letras e no período da
estudos da relação televisão e cinema. pesquisa estava finalizando o mestrado
Atualmente, está cursando o doutorado em educação na área de cotidiano e
nessa mesma área e trabalha com escola.

Atua como professor da rede

mídia-educação em uma escola da rede pública e desenvolve trabalhos de tutoria
pública.

em cursos de Pedagogia à distância.

AA é constituído por um grupo 16 de AB é formado por 29 estudantes do 4º
estudantes do 6º semestre da graduação período do curso de Pedagogia em
em Pedagogia, que em sua maioria quase toda a sua totalidade, havendo
escolheu esse curso porque se identifica apenas

dois

discentes

de

com a área da educação ou quer atuar semestres do mesmo curso.
profissionalmente como docente.

maioria,

eles

optaram

outros
Em sua

por

essa

graduação porque apresentam interesse
pelas

questões

educacionais

afinidade com crianças.

Quadro 1 – Participantes da pesquisa

ou
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3.3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA

3.3.1 Abordagem

A efetividade de uma pesquisa requer a seleção apropriada da metodologia,
uma vez que o método delineia os instrumentos de coleta e tratamento dos dados.
De acordo com Bell (2008, p. 101) “os métodos são selecionados para fornecer
dados que você necessita para produzir uma peça de pesquisa completa,” o que não
significa que os procedimentos de coleta de dados são fixos ou impossíveis de
serem modificados. O pesquisador pode, de fato, ajustar gradualmente seus
instrumentos à medida que vai se familiarizando com as particularidades do grupo
investigado. Nesse sentido, a identificação e reflexão acerca dos procedimentos são
indispensáveis para garantir a objetividade e utilidade das investigações sociais
(RIZZINI, 1999).
A pesquisa utilizou mais de um método de coleta de dados, ou seja,
adotamos uma abordagem multimetodológica, o que possibilita a obtenção de
achados mais ricos e significativos através da triangulação, conforme enfatiza Laws
(2003 apud BELL 2008, p. 102):
O fundamental da triangulação é ver a mesma coisa de diferentes
perspectivas e, desse modo, poder confirmar ou confrontar os resultados de
um método com os outros, advertindo que relatos coletados de diferentes
perspectivas podem não se igualar nos pormenores. Pode haver
discordância e até mesmo conflito entre eles. Discordâncias não significam
necessariamente que o processo de coleta de dados foi falho – é possível
que as pessoas apenas tenham relatos muito diferentes para fenômenos
similares. É preciso examinar criticamente o significado de qualquer
discordância, para captar-lhe o sentido.

A natureza de nossas questões de estudo sugere que uma abordagem
qualitativa é a mais adequada. A pesquisa qualitativa se apresenta de diferentes
formas, entre elas, como pesquisa participante (PÁDUA, 2004). Segundo Brandão
(1999), essa pesquisa mergulha no mundo do outro e, assim, a produção do
conhecimento se torna um compromisso social. O presente trabalho utilizou essa
especialidade a fim de registrar informações e conhecimentos sobre a realidade que
foi pesquisada e, desse modo, investimos no estreitamento com as especificidades
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do estudo, através de visitas às Universidades e presença nas aulas, tendo em vista
as observações e interação com os participantes.

3.3.2 O processo de coleta de dados
A coleta de dados envolveu questionários, entrevistas e, crucialmente, a
técnica de observação participante. A finalidade da observação é ampliar as
informações sobre o contexto analisado, através da experiência das situações do
dia-a-dia, juntamente com os participantes pesquisados (RIZZINI, 1999). Para AlvesMazzotti (2000, p. 167), nessa observação “o pesquisador se torna parte da situação
observada, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o
seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação.”
A observação participante pressupõe a não neutralidade do pesquisador em
relação ao objeto, permitindo, assim, sua integração com o fenômeno estudado. A
observação realizada buscou identificar a apropriação das mídias nas disciplinas
estudadas. Neste processo de observação, adotamos a postura de pesquisador,
assistindo as aulas, lendo os textos e fazendo pequenas interferências, como
exemplo, a postagem de artigos na ambiência midiática ou auxílio nas discussões
temáticas e elaboração de texto. Uma vez que todos os participantes estavam
cientes do projeto de pesquisa em andamento, em quase todas as aulas
aconteceram conversas abordando a pesquisa, diretamente. Por um lado, os
discentes dialogaram com a pesquisadora sobre os rumos da pesquisa e o campo
da mídia-educação, enquanto que os docentes refletiam sobre as atividades
realizadas em sala.
A utilização desse procedimento de coleta de dados proporcionou, além da
vivência, o rápido acesso aos documentos, dados das disciplinas e dos
participantes. Foi possível obter informações relevantes para a construção de um
rico diário de campo e, assim, estabelecer uma base para descrição do cenário
estudado. Conforme sugere Rizzini (1999, p. 73), “o diário de campo consiste no
relato escrito daquilo que o investigador presencia, ouve, observa e pensa no
decorrer do recolhimento dos dados”, caracterizando-se pela descrição detalhada
dos fatos, comportamentos, espaços físicos, diálogos, sempre buscando as suas
sequências. No diário registramos as particularidades das aulas, como exemplo, os
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temas estudados, as metodologias, o uso das mídias e algumas falas dos docentes
e discentes.
A entrevista semiestruturada também foi utilizada como técnica de coleta de
dados, e foram realizadas sessões com os professores e estagiários docentes das
disciplinas em foco. Essa técnica de coleta de dados trabalha com questões
previamente organizadas pelo pesquisador, mas permite e impulsiona que o
entrevistado fale à vontade sobre os assuntos que surgem do desdobramento das
questões principais (PÁDUA, 2004).
Com um roteiro flexível, as entrevistas foram feitas separadamente e
aconteceram após o encerramento das aulas, privilegiando, assim, as questões
específicas que envolveram todos os trabalhos realizados na disciplina, as
observações e alguns registros do diário de campo. Pontuamos que três entrevistas
ocorreram presencialmente, sendo gravadas com a permissão dos entrevistados, e
uma, com o EB, realizou-se por e-mail.
Outra técnica de coleta utilizada na investigação foi o questionário. De acordo
com Rizzini (1999, p. 77) “o questionário consiste em uma série de perguntas e
questões, cuja forma, aberta ou fechada, configura tipos de coleta de dados
qualitativos e quantitativos, respectivamente.” Pádua (2004, p. 72) complementa
essa noção enfatizando que “na elaboração do questionário é importante determinar
quais são as questões mais relevantes a serem propostas, relacionando cada item à
pesquisa que está sendo feita.” Diante da prioridade desta pesquisa, isto é, o uso
das mídias nos cursos de Pedagogia, com ênfase na atuação do professor, o
questionário foi aplicado aos discentes como meio de avaliar como esses futuros
pedagogos compreendem as mídias na educação a partir de seus entendimentos
das apropriações feitas por seus docentes.
Na penúltima aula de cada disciplina foi distribuído aos discentes um
questionário com opções de múltipla escolha e perguntas abertas que priorizavam
as

apropriações

das

mídias

feitas

nas

disciplinas

investigadas.

Para

o

preenchimento, um tempo das aulas foi utilizado e as respostas foram recolhidas no
mesmo dia, havendo a necessidade de nova distribuição apenas nos casos de
ausência. O questionário aplicado aos discentes está no Apêndice A.
A pesquisa também recorreu a vários documentos, para consultar as
determinações das matrizes curriculares da graduação em Pedagogia (BRASIL,
2006) referentes à formação do pedagogo para o uso das mídias; e se inteirar sobre
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ementas, textos, cronogramas, slides, vídeos e produções das disciplinas
investigadas. Bell (2008) explica que a análise de documentos pode envolver fontes
não escritas, como filmes e vídeos. Mas, a forma mais comum, nesta pesquisa,
foram as fontes impressas e manuscritas. A lista de documentos incluídos na análise
pode ser consultada nos Apêndices B e C.

3.3.3 Sobre o tratamento dos dados
Para a apreciação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin
(2000), revelada como uma técnica essencialmente interpretativa que demanda um
trabalho de observação atento e que ultrapassa a compreensão imediata e
espontânea (RIZZINI, 1999). Bardin (2000, p. 38) conceitua a análise de conteúdo
como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.”
Essa descrição tem por finalidade permitir a inferência de conhecimentos
relacionados às atividades de produção/recepção das mensagens, abrangendo três
etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados inferência e
interpretação (BARDIN, 2000).
A pré-análise envolve um período de intuições que objetiva operacionalizar e
sistematizar as ideias iniciais (BARDIN, 2000).

Neste estudo, essa etapa foi

compreendida pelas atividades de leitura, reconhecimento e organização do material
coletado. Em seguida à consolidação ou tabulação dos dados, foram feitas releituras
dos diários de campo, respostas aos questionários e textos das disciplinas. Além
disso, realizamos novas visitas às ambiências midiáticas, com objetivo de verificar as
atividades concretizadas pelos docentes e discentes, e também foram feitas as
transcrições das entrevistas. Com essas ações, o mapeamento dos dados foi
iniciado, momento em que se buscou um prévio recorte das informações.
A exploração dos dados abrange o processo de codificação das informações
coletadas. Segundo Bardin (2000. p. 103), “a codificação é o processo pelo qual os
dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as
quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo.” A
codificação exige um trabalho organizado que compreende o recorte, a enumeração
e a classificação e agregação das informações.
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A partir do critério temático, foram identificados os significados atribuídos à
problemática geral deste estudo. Esse processo de recorte dos dados foi norteado
pelas especificidades da unidade de registro que destaca temas. Para Bardin (2000,
p. 105) “o tema é uma unidade de significação que se liberta naturalmente de um
texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à
leitura.” Destacamos que o recorte temático permite estudar as motivações de
opiniões, de atitudes, de valores, de crença e de tendências dos participantes da
pesquisa. Na etapa de interpretação dos resultados, os dados e temas foram
analisados à luz das bases teóricas que fundamentam a pesquisa.
O Quadro 2 indica a magnitude do corpo de dados coletados para a
realização desta pesquisa. Ressaltamos que a coleta se deu no período de agosto a
dezembro de 2011. O Quadro mostra o número de aulas observadas, a duração
das entrevistas e o número de

questionários respondidos.

Na seção seguinte,

apresentamos uma exploração preliminar dos dados, que se complementará com a
discussão mais aprofundada no capítulo subsequente.

AULAS OBSERVADAS

UNIVERSIDADE A

UNIVERSIDADE B

23

17

(Aulas de 2 horas de

(Aulas de 1h20min de

duração)

duração)

Docente 30 min

Docente 46 min

Estagiário e-mail

Estagiário 47 min

16

29

ENTREVISTAS
QUESTIONÁRIOS

TOTAL

40

2h3min

Quadro 2 – Quantificação dos dados

45
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3.4 EXPLORAÇÃO PRELIMINAR DOS DADOS

3.4.1 Sobre as disciplinas
Disciplina Mídia, Tecnologias e Educação
Mídia, Tecnologias e Educação foi a disciplina analisada na Universidade A.
Oferecida no 6º período, seu nome reflete a sua proposta de estudo, que contempla
a análise das relações entre essas áreas, com ênfase nas mídias enquanto espaço
de aprendizagem.
A experiência de aprendizagem proposta pela disciplina foi organizada em
torno de temas, os quais foram propostos gradualmente ao longo do semestre e
explorados através de aulas expositivas, discussões dirigidas, leitura de textos,
vídeos e, crucialmente, atividades práticas na forma de oficinas. Para facilitar a
compreensão dos temas e práticas que atravessam todo o programa da disciplina, o
livro “Por que estudar a mídia?” (SILVERSTONE, 2002) foi utilizado como leitura
obrigatória, o que ofereceu o principal suporte teórico para os objetivos da disciplina.
A estrutura geral de Mídia, Tecnologias e Educação apresentou os seguintes
aspectos:
(a) Formação teórica-reflexiva: a disciplina contemplou a apresentação e
discussão do conceito de mídia-educação, utilizando leituras de diferentes
textos sobre a temática mídias, tecnologias e educação, bem como
palestras com convidados versando sobre tópicos relevantes, incluindo,
por exemplo, o uso do rádio na educação. A lista dos textos propostos
para o estudo na disciplina em tela está apresentada no Apêndice B;
(b) Atividades práticas-reflexivas: incluíram oficinas de roteiro para produção
de vídeo e conteúdo para Web, a análise de um filme publicitário, oficinas
de técnicas básicas de animação e de captura de imagem e som e;
(c) Avaliação: integrou a formação teórica e prática através de atividades que
requereram a escrita de textos, a apresentação de seminários e a criação
de recursos para a Web.
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Dentro dessa estrutura geral, as três primeiras aulas foram dedicadas à
mídia-educação e seus conceitos-chave. Nesse primeiro momento, os discentes
assistiram aulas expositivas e participaram de discussões dirigidas centradas na
constituição do campo mídia-educativo. Alguns textos, estudos e concepções de
Jesus Martín Barbero, Néstor Canclini, Nelson Pretto, Maria Luiza Belloni, entre
outros, foram discutidos nessas aulas iniciais com o objetivo de apresentar trabalhos
que se dedicam a investigar a relação educação e comunicação, ou mais
especificamente, a educação para as mídias.
No segmento da disciplina, textos que envolvem as temáticas “docência,
cinema e televisão”, a “convergência e consumo” e as “práticas mídia-educativas”,
ou seja, práticas que incluem as mídias na educação a partir das dimensões de
objeto de estudo, ferramenta pedagógica e inclusão digital (BELLONI, 2009), foram
trabalhados em seminários. Os textos foram separados por grupos de discentes, e
os seminários compreenderam o estudo analítico do texto e sua apresentação em
sala de aula. Em sequência a essa apresentação, foram propostas pelo grupo, pela
docente e por toda a turma, questões para discussão.
Na disciplina, as práticas mídia-educativas giraram em torno de oficinas que
aconteceram na sala de aula multimídia. A oficina de roteiro para criação
audiovisual, por exemplo, teve como objetivo caracterizar e exercitar a produção da
escrita midiática, entre elas a jornalística. A utilização das funcionalidades básicas
de câmeras e máquinas fotográficas, bem como a análise de vídeo publicitário
também fizeram parte das atividades práticas-reflexivas.
O processo de avaliação abrangeu a formação teórico-reflexiva e as
atividades práticas. Individualmente foram considerados: o envolvimento e
participação de cada discente no seminário; a produção da resenha crítica de dois
capítulos do livro de Silverstone (2002), incluindo necessariamente o primeiro
capítulo “A Textura da Experiência 7”; e a produção de um texto acadêmico que
contemplou as discussões centrais do livro de Silverstone (2002) integrado a um dos
textos dos seminários. A prática foi resultado das atividades das oficinas, de modo
que foram avaliadas a produção de um objeto/recurso/material audiovisual para a

7

Neste capítulo, Silverstone (2002, p. 11-32) tem como objetivo debater a centralidade das mídias na
cultura, na sociedade e no novo milênio. No texto, ele descreve a relevância do seu trabalho, voltado
aos estudos midiáticos e define diversas metodologias para os que se preocupam com a mídia.
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Web desenvolvido por toda a turma e a produção individual de um filme de curtametragem de duração de um minuto.
A disciplina em foco também se apropriou da ambiência midiática Ning, uma
rede social. Neste ambiente a coletividade é privilegiada e o discente pode criar o
seu perfil, visitar o perfil dos outros colegas de turma, adicionar “conteúdos”,
participar de chats, entre outros. Ao longo do semestre, a ambiência midiática foi
utilizada para diversas atividades, entre elas: postagem de textos, vídeos e resumos
das aulas, compartilhamento dos slides dos seminários e reuniões de pauta para a
criação do produto audiovisual. 8
Em todas essas etapas, o docente se fez presente como mediador,
orientando as diferentes ações.

Disciplina Didática

Na Universidade B, investigamos a disciplina Didática, do 4º período. A
mesma tem dois objetivos centrais, segundo a ementa: o primeiro é a formação para
o direcionamento e organização do trabalho pedagógico em sala de aula nas
dimensões “psicoafetiva, técnica e sociopolítica”; o segundo foco está em contribuir
para reflexão e aprendizado sobre as práticas educativas cotidianas. Apesar de não
destacar como tópico de estudo teórico a apropriação e a educação para as mídias,
discussões e práticas relevantes foram integradas, ao longo do semestre, de forma
transversal. A lista completa de recursos utilizados na disciplina é apresentada no
Apêndice C.
A disciplina apresentou a seguinte estruturação:
(a) Introdução ao estudo do campo da Didática;
(b) Estudo e prática do cotidiano escolar com ênfase no planejamento, na
avaliação, e nas questões contemporâneas;
(c) Avaliação formativa que integrou os estudos teóricos e o exercício da
prática docente.
8

Enfatizamos que a ambiência midiática não foi utilizada como “dado” para este trabalho, uma vez
que o uso da ambiência foi limitado por ter sido inserido em um contexto de ensino presencial.
Privilegiamos algumas atividades realizadas através dessa mídia, entretanto, não nos debruçamos na
análise dos elementos que norteiam as práticas docentes para a educação online.
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À luz dessa organização, a articulação entre o estudo da Didática e as mídias
ocorreu em diversas situações, entre elas:
(a) Nas reflexões contemporâneas em torno dos impactos das mídias em sala
de aula;
(b) Nos estudos sobre as tendências pedagógicas, em especial a tendência
tecnicista;
(c) No exercício de planejamento das aulas, que sugeriu a inclusão das
mídias;
(d) Nas oficinas sobre as potencialidades da pesquisa no site de busca
Google,
(e) No uso integrado do software de apresentação (PowerPoint) e construção
de texto em uma wiki;
(f) No uso de um ambiente online;
(g) Na organização de seminários;
(h) Na produção de um portfólio digital.
O ambiente online consiste em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
implementado com o software livre Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment, Moodle. Utilizado em paralelo com as aulas presenciais, essa
ambiência foi trabalhada como um espaço de autoria, interatividade e encontro
virtual, no qual o professor e os discentes refletiam acerca dos temas abordados em
sala, desenvolveram trabalhos coletivamente e compartilharam suas produções. No
Moodle, os discentes participaram de fóruns sobre os estudos das aulas, e em uma
wiki criaram os textos coletivos dos seminários. O Moodle também foi usado pelo
docente para postar vídeos com as temáticas cibercultura e educação, informática
na educação, Web 2.0 e wiki.
As oficinas direcionadas ao uso do Google, do Powerpoint e da wiki deram
base aos exercícios e atividades da disciplina. O trabalho com o Google foi
caracterizado pelas técnicas de pesquisa na Web e reflexões em torno da relação
dialógica entre informação e conhecimento (SILVA, M., 2010a). A aprendizagem em
torno do Powerpoint destacou os modos adequados de elaborar um trabalho
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acadêmico usando slides. Por fim, o exercício da escrita na wiki ilustrou algumas
qualidades e facilidades da escrita coletiva.
As mídias também foram integradas à avaliação na Didática, que incluiu o
desenvolvimento de um projeto pedagógico de tema livre, dentro do assunto
diversidade, tendo como um de seus requisitos explícitos a inclusão de sugestões de
atividades com as mídias. Além da apresentação dos projetos em um seminário do
grupo de autores, o docente avaliou também a construção de um portfólio digital
individual. A construção do portfólio digital foi feita ao longo do semestre no próprio
AVA, de modo a possibilitar a incorporação de conteúdos à medida que estes iam
sendo produzidos, bem como uma reflexão continuada acerca do trabalho conduzido
na disciplina. O texto sobre portfólio e avaliação (SANTOS, E., 2006) ofereceu a
fundamentação teórica bem como uma ilustração da prática desse tipo de avaliação
formativa. A leitura do texto se desdobrou para fomentar discussões sobre a
avaliação escolar, tópico obrigatório na formação da Didática.
Da mesma forma observada na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação, na
Didática o professor também atuou direcionando e mediando os estudos e práticas.
Ambas as disciplinas estudadas sugerem em suas ementas uma proposta
pedagógica que visa contribuir para a formação de pedagogos para a apropriação
das mídias na educação, e, de fato, observamos no campo que esta proposta se
potencializa na prática através da ênfase em uma experiência educacional bastante
dinâmica e variada. Essa experiência não somente considerou mas também utilizou
as mídias dentro de duas propostas de cunho teórico-reflexiva. No caso da disciplina
Mídia, Tecnologias e Educação, cujos tópicos centrais giram em torno das mídias, a
escolha de textos sugere uma proposta mais abrangente no tocante ao estudo de
posições teóricas diferentes, fomentando discussões de natureza diferente daquelas
conduzidas na Didática. Além disto, aquela disciplina não se atém exclusivamente
às situações educacionais, abordando também situações profissionais mais amplas,
ilustradas, por exemplo, com a proposta de estudo de Rocha (2011), que narra a
chegada da televisão ao Brasil. Por outro lado, a Didática apresentou uma coerência
conceitual maior no tocante a concepções das mídias, de forma consistente com a
ideia de possibilitar um foco na temática central da disciplina.
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3.4.2

As mídias em duas disciplinas da Pedagogia

Apresentamos a seguir uma discussão preliminar dos dados dentro de uma
representação temática que agrega ideias e noções que emergiram nos primeiros
estágios da análise. A Figura 1 representa estes temas como ramificações
apresentadas no formato de um mapa conceitual.

Figura 1 – Mapa conceitual dos temas identificados

Provocações teóricas

Uma primeira ramificação explicitada na Figura 1 concerne à formação
teórico-reflexiva nas disciplinas em foco. Em ambos os casos, foram disponibilizados
e discutidos livros, artigos e vídeos com a finalidade de apresentar o campo de
estudo, pesquisadores do tema e investigações recentes. Com uma organização
dinâmica, as aulas tiveram como ponto de partida a atividade de leitura ou de assistir
a um vídeo sobre a temática educação para as mídias. Essas atividades foram
construtivamente exploradas, fomentando discussões dirigidas, calorosos debates
em sala de aula e apresentação de seminários em grupo. Desta forma, enquanto o
percurso dos estudos dos textos e dos vídeos foi proposto pelo docente, que seguia
um planejamento inicial, a trajetória potencializada na prática dependia dos
caminhos sugeridos pelos discentes ao trazerem suas apresentações e inquietações
dos textos e vídeos. Esta falta de previsibilidade requer um docente criativo e que
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interaja com seus alunos de forma relacional (BECKER, 2001, p. 15-31), permitindo,
assim, uma exploração expressiva dos temas estudados e do potencial das
intervenções do docente.
Os textos e vídeos que proporcionavam um entendimento teórico sobre os
estudos das mídias no contexto educacional foram lidos e assistidos pelos discentes
à medida que os temas das aulas eram apresentados e desenvolvidos. Destacamos
que esse processo foi gradativo e diferenciado em cada disciplina, visto que, nos
cenários investigados, as mídias no curso de Pedagogia aparecem de duas formas:
como o objeto central, na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação, e como tema e
prática transversal na formação da Didática.
Um exemplo interessante de como as intervenções do docente podem gerar
provocações teóricas interessantes está associado ao estudo do texto “Media
education e o desenvolvimento de uma Pedagogia apropriada” (FERGUSON, 2002),
na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação. O artigo tem como finalidade discutir
os paradigmas do British Film Institute (BFI), apresentando seis aspectos utilizados
pelo instituto, que é um referencial mundial nos estudos sobre a mídia-educação.
Além de apresentar a abordagem pedagógica da instituição, o texto discute a noção
de agenda setting, que fomentou uma discussão bastante interessante em sala. A
noção de agenda setting é explicitada por Barros Filho (2001, p. 169) como sendo
um efeito social da mídia, ou seja, “é a hipótese segundo a qual a mídia, pela
seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os
quais o público falará e discutirá.” O texto ofereceu as bases para uma variedade de
reflexões em torno das relações dos sujeitos com as mídias, e as intervenções do
docente encorajaram que os estudantes se reconhecessem dentro desta dinâmica.
O excerto seguinte ilustra a abordagem do docente:
DA: É importante pensar que a publicidade não é capaz de mobilizar por
completo. A publicidade quer fazer crer sua onipotência. No entanto, há
escolhas e subjetividade. Existe um sujeito.

Encorajados a se engajar em um processo de autorreflexão, os discentes
rememoram discussões que haviam tido durante o dia e que haviam sido, de fato,
pautadas em comerciais, novelas ou reportagens. A fala abaixo representa uma
dessas autorreflexão:
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AA29: Hoje cedo eu estava conversando com meu marido sobre o comercial
da Nissan, aquele dos pôneis dançando e cantando. Por causa do meu
comentário perdemos uns 30 minutos da manhã falando de carros e da
necessidade de termos um segundo carro na família.

De modo a enriquecer a discussão, o docente fomentou mais reflexões e
debate, conforme ilustra a fala seguinte:
DA: Nós temos mais poder de intervenção sobre a mídia do que supomos.

Por outro lado, na Didática as discussões sobre as tendências pedagógicas
contemporâneas se desdobraram em um estudo significativo que articulou o
tecnicismo ao desenvolvimento da atual tecnologia educacional. Ao fazer a
integração entre os tópicos da Didática e questões relativas às mídias na educação,
o docente utilizou os conceitos de cibercultura (LÉVY, 1999, p. 17) e sociedade da
informação (CASTELLS, 1999, p. 47), disponibilizando na ambiência midiática os
vídeos do programa TV Escola com a série “Cibercultura: o que muda na
educação”.9 Esses programas abordam as temáticas da educação a distância,
currículo multirreferencial e cibercultura e educação. O docente pontuou estas ações
com provocações e convites à reflexão de cunho mais teórico, conforme ilustrado no
excerto a seguir:
DB: A diferença entre tecnicista e cibercultura está que no tecnicismo o uso
das tecnologias é para passar o conteúdo e na cibercultura é para produzir.

A noção de produzir conhecimento é bastante complexa, e sugere muitos
questionamentos, em particular, para aqueles por demais habituados a modelos de
“educação

bancária”,

conforme

já

discutido.

De

modo

a

encorajar

um

aprofundamento da discussão, o docente continuou:
DB: As mídias não podem ser vistas como um repositório e, sim como um
canal de comunicação.

Ambos os docentes que participaram desta pesquisa utilizaram uma
variedade de técnicas para encorajar nos discentes uma reflexão sobre o papel das
mídias na educação e na vida cotidiana. De fato, observamos que ambos se
concentraram em estimular provocações teóricas, referentes às mídias, utilizando
9

A série é formada por cinco episódios que discutem assuntos que relacionam a virtualidade e as
possibilidades de mudança não pensadas nos processos pedagógicos.
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exemplos que imaginavam ser familiares aos estudantes, exemplos próximos aos
usos que os professores imaginam ser parte do cotidiano dos discentes.

Atividades práticas
A segunda ramificação da Figura 1 remete ao grande empenho dos docentes
das disciplinas investigadas no sentido de concretização de atividades práticas que
integrassem as mídias na educação. Independente das mídias serem ou não a
discussão

central

da

disciplina

investigada,

as

mesmas

se

revelaram

frequentemente como estruturantes das aulas. Organizados em grupos, ou
individualmente, os exercícios práticos tinham dois objetivos centrais:
(a) Preparar o discente, através de oficinas, para utilizar determinadas mídias
ou seus desdobramentos;
(b) Promover a articulação entre a forma e o conteúdo das mídias.
Dentre as várias oficinas oferecidas na Universidade A, por exemplo, o
docente e o estagiário trabalharam com o desenvolvimento de roteiros para o
produto audiovisual e técnicas básicas de animação e de captura de imagem e som.
Na oficina de roteiro para o produto audiovisual o estagiário apresentou e exercitou
com os estudantes alguns tipos de escrita midiática, sendo a principal a jornalística.
A oficina de técnicas básicas de animação e de captura de imagem e som
proporcionou aos discentes o contato com programas de animação de vídeo e, em
especial, com métodos diversos de filmagem e fotografia, como exemplo, os
diferentes planos de imagem. Estas oficinas foram desenvolvidas dentro de uma
abordagem que privilegiva a participação, de forma consistente com os princípios e
potencialidades da cibercultura. O trecho a seguir ilustra a posição do estagiário:
EA: Eu priorizo a autoria. É o aluno poder falar por si, ter voz, ter vez.
Aquela dialógica da qual o Paulo Freire fala e que a gente utilizou tanto na
aula presencial.

O estagiário continua explicando que tenta utilizar estratégias para encorajar
seus discentes a desenvolver um “perfil cognitivo de leitor imersivo”, um tipo de
usuário que “navega entre nós e nexos construindo roteiros não lineares e não
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sequenciais”, segundo Santaella (2004, p. 37). O estagiário pontua as dificuldades
enfrentadas pelo professor:
EA: [...] a gente pode se perder naquele mundo de informações. Nossos
alunos são assim, eles abrem mil telas. Por enquanto ele está no Moodle
postando, mas ele também está com a telinha do Facebook aberta. Ele está
com a telinha do MSN aberta, e ele está com a página do Google aberta.

Na Didática, as oficinas também serviram ao propósito de orientar as
atividades práticas, mas as atividades fundamentaram-se muito mais explicitamente
em potencializar os usos que os estudantes já fazem das mídias. Os discentes
participaram de oficinas que destacavam o uso de sites de busca, em especial,
aquele disponível no Google, que, apesar de se constituir no buscador mais popular
do planeta, é, na realidade, muito mal utilizado, em geral. Além de explorar mais
funcionalidades disponíveis na busca do Google, oficinas exploraram o uso do
PowerPoint, incluindo indicações acerca das possibilidades e adequações na
construção de slides, bem como a potencialidade das wikis como mídias que podem
fomentar novas formas de construir textos coletivamente.
Notamos que as apropriações das ambiências midiáticas Ning e Moodle,
respectivamente na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação da Universidade A e
Didática da Universidade B, também fizeram parte das atividades práticas. Em
ambas as disciplinas as oficinas e atividades nas ambiências midiáticas não se
limitaram ao saber fazer. As atividades práticas resultaram em trabalhos que
tentaram articular as provocações teóricas, com as linguagens, formas e formatos de
algumas mídias.
Na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação, por exemplo, os discentes
elaboraram um boletim digital que divulgou um evento educacional realizado na
Instituição. Para o boletim, os estudantes fizeram entrevistas com docentes e
discentes da graduação em Pedagogia, escreveram reportagens com base na
agenda de programação do evento e produziram fotos e vídeos que eram postados
no Ning para aprovação de todos os envolvidos no projeto. A oficina de roteiro para
criação de audiovisual, dada pelo docente e estagiário, orientou todas essas
atividades. Por outro lado, os discentes da disciplina Didática desenvolveram
projetos pedagógicos com propostas de atividades com as mídias, que foram
orientados pelas oficinas de potencialidades da pesquisa no Google e uso adequado
do PowerPoint. Neste projeto, fazia parte do processo justificar a integração das
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mídias em suas propostas. Assim sendo, sinalizamos que essas ações são
consistentes com as sugestões de Belloni (2009, p.xiv), Fantin (2006, p. 100) e
Moran (1993, p. 12), que consideram que educar para os meios exige a intervenção
da prática e não apenas estudos teóricos.

Perspectivas dos docentes sobre as mídias no trabalho do pedagogo

A terceira ramificação na Figura 1 foi observada com base nas ações e
trabalhos desenvolvidos nas disciplinas que buscaram, especificamente, destacar os
caminhos profissionais que os discentes podem seguir articulando as mídias e a
educação. Esta postura é consistente com a proposta de Belloni (2009, p. 10) de
que as mídias na atividade do professor sejam integradas às pesquisas voltadas
para metodologias de ensino, à crítica e criatividade.
Em ambos os contextos estudados, os docentes faziam pontuações
frequentes sobre como o pedagogo pode atuar na articulação entre educação e
mídia. Conforme sugere DA,
DA: O profissional que articula educação e mídia não é um multiprofissional.
Existe o conteudista, o designer e o programador. O professor dever saber
pensar o projeto educativo para mídia. Fazer a gestão. O professor é
formado para pensar a educação. Especificidade que os demais
profissionais não conhecem. A proposta é pensar uma possibilidade de
trabalho que agrega a gestão em mídia-educação.

Nessa fala o docente faz um mapeamento bastante amplo que remete a uma
noção de educação que já integra as mídias

de forma sistemática e

institucionalizada, uma vez que a fala delineia a participação de uma equipe de
profissionais com especialidades diferentes, mas trabalhando juntos em um contexto
educacional. A fala também explicita a função do pedagogo como estando
associada à gestão de um processo que traz, em seu cerne, a articulação entre as
mídias e a educação. O docente defende o uso das mídias no trabalho desses
profissionais como algo efetivamente prático e real à atividade pedagógica, como
sugere o trecho a seguir:
DA: A mídia-educação pode ser um campo de atividade e trabalho do
pedagogo.

O docente da outra disciplina circunscreve este “campo de atividade”:
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DB: Não significa que o aluno (formado no curso de Pedagogia) precise
dominar todas as técnicas. Mas, existe a necessidade de integração entre o
educador e o comunicador.

A questão de “dominar-se todas as técnicas”, expressão corrente em grande
parte das discussões sobre a integração de tecnologias na educação, constitui-se,
de fato, em um forte desincentivo ao uso, básico que seja, das mídias. A qualificação
que o docente sugere na fala acima é oportuna, mas a questão proposta como
alternativa, sobre como se fazer a integração entre “o educador e comunicador” de
forma bem sucedida, permanece em aberto, conforme revela DA:
DA: Eu nunca sei se consigo atingir meu objetivo. O que a gente sonha não
é efetivamente o que a gente consegue. O objetivo é que essa concepção
se integre a essa concepção de educação dele (aluno), de que a mídia é
linguagem e de que, enquanto tal, tem que estar no trabalho dele. Tem que
estar no que eles falam, no que eles escrevem, na aula que eles vão dar e
na experiência que eles vão ter com as crianças. É algo que é! Igual com o
livro e a linguagem escrita. Ela não está fora. É algo que não é separado e
que não está à parte. Não é algo que está fora da prática pedagógica, é
algo que é a prática pedagógica.

Esta fala nos remete ao próximo tema, que se relaciona ao papel e presença
das mídias na vida contemporânea.

Mídias na cultura contemporânea
A quarta ramificação na Figura 1 relaciona-se a um entendimento de que a
penetração das mídias em todas as esferas da vida social, entre elas, o trabalho, o
lazer, as esferas pública e privada, é incontestável. Essa perspectiva sugere uma
noção consolidada nas disciplinas investigadas, com ambas ressaltando que mídias
fazem parte da cultura contemporânea e norteiam inúmeras atividades do nosso diaa-dia.
De forma consistente com a última fala transcrita acima, ambos os docentes
pontuavam constantemente que as mídias fazem parte da cultura e, por isso,
precisam estar presentes em seu fazer pedagógico. A fala de DB a seguir ilustra
este ponto:
DB: A forma que eu entendo a mídia e o uso da mídia é conectada com a
cultura contemporânea. Eu não vejo a cultura contemporânea sem as
mídias até porque, o que a gente chama de cibercultura é a cultura
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contemporânea mediada pelo digital em rede. Então, se eu não separo a
mídia da cultura e do meu fazer cultural cotidiano, eu não posso separar da
minha prática docente que é a minha profissão, uma vez que entendo que o
papel do professor é ampliar o repertório cultural.

Os docentes propõem que os estudantes assumam as mídias como
elementos da cultura contemporânea e as integrem na formação e no trabalho do
pedagogo. Essa noção é compartilhada também pelos estagiários, conforme
ilustrado a seguir:
EA: Os professores que têm acesso às mídias em seu cotidiano, e não
apenas no cotidiano escolar, encaram com mais naturalidade a ideia de que
a aprendizagem pode ser mediada não apenas por dispositivos impressos e
aulas expositivas.

O estagiário da disciplina Didática expressa uma visão comparável:
EB: O próprio professor começou a perceber que está havendo uma
mudança cultural em relação às mídias. Porque com o aluno conectado e o
professor conectado outras cenas começam a emergir.

De forma geral, os discursos dos docentes e seus estagiários são
consistentes entre si e com a noção de que a formação em Pedagogia deve estar
em sintonia com o seu tempo, considerando as diferentes formas de se comunicar,
se divertir e construir o conhecimento com a apropriação das mídias.
Mídias na formação do autor
As significativas e recorrentes falas e ações em torno da relação autoria e
construção do conhecimento sugeriram que os docentes e estagiários constroem as
mídias no contexto educacional como efetivas no processo de desenvolvimento e
formação para a escrita, produção e enunciação.
Essas ideias são condizentes com as observações de Bevórt e Belloni (2009),
que sinalizam a questão dos novos modos de aprender com as mídias, explicando
que elas são relevantes na comunicação e “atuam em muitas esferas da vida social,
[...] gerando novos modos de perceber a realidade, de aprender, de produzir e
difundir conhecimentos e informações.”
A abrangência e complexidade do caráter social da autoria é trazida à luz na
seguinte fala docente:
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DA: Tem algumas pessoas que não se sentem autores. Agora isso não é
um problema das mídias. Eu acho que é um problema social. Nós abrimos
mão de enunciar nossas ideias. Somos silenciosos. Não damos nossa
opinião. Talvez tenham um sentimento de baixa estima. Digo nós aqui no
Brasil. Se você põe um futebol na pauta todo mundo vai ter o que dizer.
Todo mundo vai ter alguma coisa mesmo que não saiba direito. Todo
mundo vai ter algo para comentar. Agora, se você põe outras coisas em
pauta, o que você tem é: “Eu não sei isso.” Ou no máximo uma opinião
superficial sem aprofundamento. Então a questão da autoria está aí
também. A pessoa não se sente segura o bastante para enunciar o próprio
pensamento e a mídia na educação pode contribuir para modificação desse
cenário.

O docente contextualiza seus comentários, referindo-se, especificamente, ao
Brasil, fazendo uma crítica velada à presença, aparentemente perene, do futebol
como assunto no qual todos se sentem à vontade para opinar com legitimidade.
Desta forma, ele relaciona autoria com autoconfiança, além de posicionar ambas as
noções em um contexto sociocultural. É interessante que o docente não qualifica
seus comentários de modo a permanecer no escopo delineado para a entrevista,
relacionada à experiência de uma disciplina, nem, no mínimo, no âmbito mais geral
de seu trabalho como educador, se incluindo no objeto da crítica através do uso da
terceira pessoa do plural.
Ainda com um viés bastante crítico, o mesmo docente sugere:
DA: Hoje ser autor no mundo universitário é copiar. Mesmo que se use
aspas. Não é só copiar no sentido do plágio. Não. O cara bota uma frase
dele e cinquenta frases do autor que ele leu. Como se aquele cara pode
enunciar, e eu não tenho lugar do enunciado.

A questão do plágio é uma grande preocupação de docentes em todos os
níveis da educação, mas o que este docente sinaliza em sua fala é mais profundo do
que o mero oportunismo do estudante que, simplisticamente, busca soluções e
respostas prontas para seus trabalhos escolares na Web. De fato, o caráter social
da autoria emerge de nossas observações como um tema merecedor de mais
investigação e reflexão.
Apesar de sua complexidade, a questão da autoria foi abordada pelos
docentes participantes nesta pesquisa de forma bastante prática.
DB: Eu levo a mídia para a sala de aula para apresentar conteúdo e
provocar a construção de outros conteúdos. Sejam eles conversas, batepapo ou até produtos que se materializam. Então, os alunos, por exemplo,
produziram projetos de aprendizagem, apresentações e participaram de
fórum de discussão. Então eu uso (as mídias) para provocar outras autorias
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com os alunos, mas também, tentando mostrar ao aluno que essas mídias
estão em nosso tempo e que os professores devem usá-las para além de
“transmitir conteúdo”. Para que o nosso aluno possa ler e escrever mais e
melhor. Então, eu faço com que meus alunos escrevam mais e melhor. [...]
Acho que a gente pode usar a mídia para trabalhar conteúdo, para trabalhar
informação da disciplina, mas não pode ficar nisso. O aluno precisa
perceber que ele pode produzir e se autorizar com essas mídias.

No trecho reproduzido acima, o docente explica sua estratégia para encorajar
em seus discentes o desenvolvimento de uma voz autoral. Suas palavras ecoam na
fala de seu estagiário, a seguir:
EB: [...] quando você pede para o aluno acessar o ambiente virtual, pede
para ele colaborar, participar e produzir um vídeo [...] você dá a esse aluno
a possibilidade de autoria. Então, esse aluno tem a oportunidade de mostrar
que ele pode potencializar a sua autoria e a sua colaboração,
compartilhando uma ideia, um vídeo ou um texto. Isso muda
significativamente a prática pedagógica. Particularmente eu priorizo a
autoria. É quando o aluno pode falar por si, ter voz e ter vez.

Apesar das ações que o docente sugere acima, que são consistentes com a
prática que observamos em ambas as disciplinas, a questão da autoria permanece
uma área complexa, conforme sugere a fala a seguir:
EA: Há uma “cultura de tutela” onde o aluno(a) espera até o último instante
ser conduzido pelo professor em todo o percurso do curso.

Esta observação, que recebemos por e-mail, é bastante interessante, pois
nos remete a questionamentos acerca de atitudes, expectativas e hábitos, talvez
incutidos ao longo de muitos anos de escolarização em um sistema fortemente
diretivo e, portanto, inconsistente com as possibilidades das mídias na cibercultura.

Práticas depreciativas das mídias na educação
A próxima ramificação representada na Figura 1 abrange a crítica à falta de
qualidade formativa de algumas ações de inclusão das mídias na educação,
segundo a ótica dos docentes. Estes expressaram diversos julgamentos acerca de
algumas formas de se apropriar das mídias em contextos educacionais, dentre as
quais se destacam o “ensinar a ver a mídia” e o uso meramente instrumental.
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Tanto docentes quanto estagiários se propuseram a repensar a qualidade das
práticas que se dizem mídia-educativas no contexto educacional. O docente de
Mídia, Tecnologias e Educação levanta as seguintes objeções:
DA: Eu sempre tenho divergência com aquela proposta de educar o olhar,
de ensinar a ver. Até porque eu já fiz isso e sei que muita gente faz. Você
ensina a ver do seu jeito. E não tem jeito. Quando você ensina a ver, você
tem o seu olhar e você acaba querendo que o “cara” veja do jeito que você
vê e não é bom. Então eu suponho que a única maneira de trabalhar a
percepção crítica do aluno às mídias é propor que ele mergulhe e conheça
aquela linguagem. Não tem outro caminho. É o que eu falo o tempo todo
para eles. Se é cinema, tem que conhecer o cinema. Não é só ver filme. Só
ver filme não dá o olhar critico. Tem que saber o que escreve sobre o
cinema e a mesma coisa o rádio e as outras mídias. É preciso conhecer a
estrutura da linguagem, é preciso ler e conhecer pessoas que analisam
aquela linguagem. Imersão. Você aprende a ser crítico por imersão naquilo.

Em sua fala o docente sinaliza os limites das abordagens que intencionam
“ensinar a ver”, propondo como alternativa a “imersão”, isto é, uma forma de
engajamento além daquele que é possibilitado ao espectador. O docente esclarece
que não há receita e nem imparcialidade no estudo das mídias na educação, e
sugere que a “imersão” deve envolver um componente teórico-reflexivo, um estudo
mais aprofundado e detalhado como forma de desenvolver o próprio olhar.
O outro docente de Didática, DB, também apresenta objeções sob a forma de
uma crítica ao foco sugerido nas práticas meramente instrumentais, como ilustra o
trecho a seguir.
DB: O uso instrumental acaba valorizando demais a mídia e a tecnologia
como transmissora de conteúdo e não valorizando a relação entre as
pessoas mediadas pelas mídias. Porque a relação entre as pessoas
mediadas pelas mídias é que faz o processo de construção do
conhecimento acontecer. É uma pena o uso instrumental e acho que limita.
Mas, a gente não pode deixar de falar disso e de mostrar que é preciso
conhecer instrumentalmente as coisas. [...] Então, você tem sempre que
trabalhar o instrumental não separando conteúdo de forma.

Esta crítica é consistente com a posição de Beloni e outros pensadores da
cibercultura que compreendem que “o uso pelo uso” é não somente limitante, como
sugere o docente, mas também inconsistente com o movimento cultural possibilitado
pela interação através das mídias digitais. Esta crítica é complementada pela
observação oferecida pelo EA:
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EA: Apesar do potencial didático latente, o vídeo, em sala de aula, sequer
alcançou o status de paradidático, restando-lhe, na maioria dos casos, o
nada honroso papel de “atividade para os dias de chuva” e/ou de baixo
quórum na escola. O conflito parece derivar do binômio
insegurança/despreparo diante das possibilidades de uso didático desse e
de tantos outros recursos tecno-midiáticos.

Esta fala é consistente com a opinião de Belloni (2009, p. xi), que sugere que
a inclusão das mídias no contexto educacional é ignorada e ausente, justificando-se,
assim, a perpetuação do uso isolado de natureza instrumental e de outras práticas
depreciativas das mídias.

Percepções dos discentes

A última ramificação explicitada na Figura 1 emergiu de uma reflexão acerca
dos dados coletados dos discentes através do questionário, que buscava obter
subsídios para formarmos um quadro geral das percepções dos discentes acerca
das mídias. Um primeiro aspecto deste quadro concerne ao uso que os estudantes
fazem das mídias em seu dia-a-dia, representado graficamente nas Figuras 2a e 2b.

Figura 2a – Mídias que os discentes da Universidade A utilizam em seu dia-a-dia
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Figura 2b – Mídias que os discentes da Universidade B utilizam em seu dia-a-dia

Os gráficos apresentados são bastante consistentes entre si, e indicam que o
computador com acesso à Internet, o celular e a televisão são as mídias mais
usadas pelos estudantes no dia-a-dia. Surpreendentemente, segundo os dados
colhidos através do questionário, esses usos são mais frequentes, em ambos os
grupos, para a realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos, bem como
entretenimento.
Uma outra área de questionamento está relacionada às concepções dos
discentes quanto à relevância da inclusão das mídias nos processos educacionais. A
totalidade dos respondentes declarou que considera essa inclusão não somente
relevante, mas, de fato, essencial, conforme sugerido nas falas a seguir.
AA1: Não há como distanciar a cultura digital do território escolar.
AB3: Estamos em uma sociedade onde a tecnologia se faz presente, então
é de extrema importância o uso das mídias na área de Educação.

Essas falas indicam um entendimento, por parte dos discentes, de que a
relevância de incluir as mídias nos processos formais de educação está na sua
condição

de

elemento

intrínseco

à

cultura

contemporânea.

Além

deste

entendimento, relativamente básico, os discentes também revelam compreender
mais profundamente a necessidade da integração das mídias na educação de
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modos que fomentem o desenvolvimento de uma postura mais “crítica”, como
sugerido no seguinte trecho:
AA10: A mídia está presente em todos os espaços. Atualmente, há uma
grande influência desta nos alunos. É importante nos atualizarmos e mediar
a relação dos alunos e/ a mídia, para ajudá-lo a ser mais crítico em relação
ao que lhe é passado por esta.

De forma consistente, os estudantes revelam uma concepção acerca da
presença das mídias no contexto social como premissa para a argumentação de que
os processos educacionais precisam estar em sintonia com o cenário midiático
vigente, como sugerido na fala a seguir:
AB17: Nossa sociedade muda a todo instante. Um processo formal de
Educação que não acompanha essas transformações torna-se obsoleto e
insuficiente.

Deste modo, os respondentes posicionam o uso das mídias na educação
como condição para a inclusão nos processos de construção do conhecimento:
AB8: Acredito que esses recursos ajudam os alunos a interagirem e auxiliam
na produção de conhecimento, pela diversidade de informação que estas
podem trazer.

Buscamos também investigar, através do questionário, as opiniões dos
discentes sobre a inclusão das mídias em seu curso de Pedagogia como um todo,
indagando se a relação mídia e educação tinha sido trabalhada em outra disciplina
do seu curso, além da disciplina pesquisada. As respostas obtidas estão
representadas nas Figuras 3a e 3b.
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Figura 3a – Percepções dos discentes da Universidade A acerca do uso das mídias
em outras disciplinas

Figura 3b – Percepções dos discentes da Universidade B acerca do uso das mídias
em outras disciplinas

As figuras sugerem uma diferença significativa entre as percepções dos
discentes nos diferentes cursos investigados. Observa-se, que mesmo estando no 4º
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período, os discentes da disciplina Didática declararam ter tido maior integração com
as mídias em sua graduação do que os estudantes do 6º período da disciplina
Mídias, Tecnologias e Educação. É interessante contrastar estas respostas com as
obtidas à questão 8, que indagava se as discussões apresentadas na disciplina
trouxeram para a vida acadêmica dos discentes uma visão mais crítica, fora do
senso comum, sobre as mídias, representadas nas Figuras 4a e 4b.

Figura 4a – Impacto da disciplina Mídia, Tecnologias e Educação na visão dos
discentes da Universidade A sobre as mídias

Figura 4b – Impacto da disciplina Didática na visão dos discentes da Universidade B
sobre as mídias
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Estas duas últimas figuras são consistentes entre si, e sugerem que a grande
maioria dos respondentes indica ter desenvolvido um maior senso crítico com
relação às mídias através de sua participação na disciplina correspondente. Os
respondentes que declararam não ter desenvolvido um maior senso crítico
justificaram sua posição em termos de já terem iniciado o semestre conscientes da
importância das mídias. Vistos conjuntamente, estes resultados nos remetem à
necessidade de uma triangulação dentro do escopo de um trabalho futuro com foco,
especificamente, nos discentes.
O presente capítulo descreveu os caminhos percorridos ao longo da
pesquisa. Para tanto, ele foi dividido em quatro seções. Na primeira, foi
reapresentado o objetivo e questões que nortearam o estudo. Na segunda seção
apresentamos o campo da pesquisa e seus participantes. Em seguida, na terceira
seção, explicitamos a opção metodológica pela abordagem qualitativa, que se
fundamenta pela dialógica e interpretação em contexto, bem como a maneira como
os dados foram coletados, tendo como destaque alguns acontecimentos da
pesquisa de campo correlacionados às técnicas de coleta. Na sequência, a análise
de conteúdo de Bardin (2000) foi apresentada como técnica para tratamento dos
dados junto com as ações de organização da análise. Por fim, na quarta seção,
apresentamos a descrição das disciplinas Mídia, Tecnologias e Educação e Didática,
além da etapa de classificação das informações coletadas, que correspondeu a uma
organização temática.
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4

A EDUCAÇÃO

PARA AS

MÍDIAS

NO

CURSO

DE

PEDAGOGIA:

PERSPECTIVAS DO TRABALHO DOCENTE

4.1 OS USOS DAS MÍDIAS EM SALA DE AULA
Os usos das mídias no trabalho docente conduzido na formação de
pedagogos constituem um assunto de muita importância, pois esses profissionais
estão formando os futuros educadores que poderão atuar como professores das
séries iniciais e das disciplinas pedagógicas do curso Normal, como gestores dos
processos educativos escolares e não escolares, bem como na produção e difusão
do conhecimento do campo educacional. A graduação em Pedagogia é, de fato, o
único espaço adequado na universidade para a formação dos docentes e
pesquisadores para esse nível de escolarização (PIMENTA, 2004, p. 07).
Os professores das disciplinas em foco de fato apropriaram-se das mídias
para introduzir assuntos, centrados nas mídias ou não, relacionar-se com os
discentes e para expor e produzir “conteúdos”, abrangendo, assim, diferentes temas,
metodologias e atividades. A regularidade com que os docentes usaram as mídias
em sala de aula, em especial o computador com acesso à Internet, chegou a quase
100% do tempo durante o qual a pesquisadora esteve no campo. A única exceção
observada consistiu em algumas aulas na Universidade B nas quais o trabalho
docente concentrou-se em introduzir, com base no livro “Didática Magna”
(COMENIUS, 2001), o estudo do campo da Didática. Nesse contexto, os estudantes
foram encorajados a usar as mídias em suas atividades, incluindo usos como fonte
de pesquisa bem como meio de comunicação e construção de trabalhos criativos.
Ao analisarmos especificamente os usos das mídias feitos pelos docentes, foi
possível perceber que essas utilizações ocorreram de forma relativamente fluente e
isenta de problemas. Entretanto, precisamos considerar que estes docentes já têm,
internalizado através da sua formação uma compreensão de que as mídias são
elementos da cultura contemporânea e, por isso, são indispensáveis em seu
trabalho. O cenário com relação às percepções e concepções dos discentes pode
ser bastante diferente, pois mesmo que tenham essas mídias já incorporadas em
seu cotidiano, podem ter visões bastante limitadas de sua utilidade em contextos
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educacionais. Os Quadros 3a e 3b representam os temas, metodologias e atividades
nas quais as mídias foram utilizadas em ambas as Universidades.

UNIVERSIDADE A
Mídia-educação
TEMAS

Rádio e educação
História do cinema
Aula expositiva

METODOLOGIAS

Discussão dirigida
Aula Prática
Acesso à ambiência midiática Ning
Exibição de vídeos

ATIVIDADES

Oficinas de roteiro para audiovisual, técnicas básicas de
animação e de captura de imagem e som
Produção coletiva do boletim informativo
Avaliação (Produção de filme)

Quadro 3a – Mídias na Universidade A
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UNIVERSIDADE B
O que é Educação, Pedagogia e Didática?
Tendências Pedagógicas
Planejamento
TEMAS
Avaliação
Plano de Aula
Pedagogia de Projetos
Aula expositiva
METODOLOGIAS

Discussão dirigida
Aula Prática
Acesso à ambiência midiática Moodle.
Oficina sobre as potencialidades do Google, wiki e slideshare
Avaliação (Portfólio digital)

ATIVIDADES

Exibição da “Webconferência sobre informática na Educação
antes e depois da Web 2.0”
Exibição da série televisiva “Cibercultura: o que muda na
Educação”

Quadro 3b – Mídias na Universidade B

Nas aulas das disciplinas Mídia, Tecnologias e Educação e Didática havia
disponível para os docentes, estagiários e discentes um equipamento multimídia,
com projetor, caixa de som e computador com acesso à Internet que permitiram
variadas apropriações das mídias, em especial as digitais, enquanto ferramenta
pedagógica. Dentre elas, a projeção de apresentações em slides, exibição de filmes,
acesso à Internet e visita à ambiência midiática. Em ambas as disciplinas as mídias
foram incorporadas diretamente às aulas, e as apropriações se concentravam
nestas atividades em que elas eram indispensáveis.
Verificamos que essas apropriações não aconteciam de forma sistematizada
e sim conforme o andamento da aula. O acesso à Internet muitas vezes ocorreu, por
exemplo, pela necessidade de se buscar uma explicação mais detalhada para aquilo
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que estava sendo falado. Deste modo, atividades rotineiras incluíam acessos a sites
de jornais, de música, de emissoras de televisão e bibliotecas online, como o
Scientific Electronic Library Online (Scielo), entre outros. O YouTube, por exemplo,
foi muito utilizado nas aulas da disciplina Mídia, Tecnologias e Educação, nas quais
o docente apresentou filmes que ajudaram a fundamentar e ilustrar os debates que
surgiram em torno da história do cinema. Por outro lado, na Didática não houve um
site que se destacou pela sua explícita ou frequente utilização.
Em ambas as disciplinas a visita à ambiência midiática, ou seja, o Ning e o
Moodle, também ocorreu durante as aulas. Os professores acessavam a ambiência
várias vezes na sala de aula para orientar a turma na postagem e acesso aos textos,
vídeos e resumos das aulas, bem como no compartilhamento dos slides dos
seminários e das aulas e nas atividades dos fóruns. Essas orientações dadas pelos
docentes se caracterizam em duas dimensões: a primeira em apresentar aos
discentes o funcionamento prático e administrativo da ambiência; e a segunda em
mediar e estimular a participação dos estudantes em um ambiente virtual destinado
a fins educacionais. Outro aspecto é que os professores e estagiários participavam e
incentivavam os grupos de trabalho, formado pelos discentes, a utilizarem a wiki e o
fórum na ambiência para a realização de trabalhos, ao invés de orientar encontros
presenciais. Isto pressupõe que os usos das ambiências propostos pelos docentes
buscavam direcionar os estudantes à construção da comunicação e conhecimento
através das mídias.
As avaliações exigiram o uso das mídias também por parte dos professores,
pois ambas as propostas avaliativas giraram em torno de produções midiáticas que
tiveram suporte continuado do docente. Na disciplina Mídia, Tecnologias e
Educação, o docente auxiliou os estudantes na elaboração do boletim informativo
sobre o evento institucional já mencionado, bem como na produção de um filme de
curta-metragem de duração de um minuto. Para a produção do boletim informativo,
conforme já exposto, o docente orientou os discentes através da oficina de roteiro
para criação de audiovisual sobre as características do texto jornalístico, dentre
outros aspectos. Para o curta-metragem, o professor trabalhou com câmeras de
vídeo e máquinas fotográficas, e essas apropriações feitas pelos docentes e
estagiários resultaram no filme produzido pelos estudantes. Já em Didática, o
professor integrou o uso das mídias no processo de avaliação, ajudando os
discentes no desenvolvimento do portfólio digital e na elaboração da apresentação
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para o seminário. As mídias digitais e suas potencialidades como fonte de pesquisa
e construção do conhecimento foram muito exploradas na elaboração do portfólio,
uma vez que o docente priorizou uma avaliação bastante dinâmica em contraponto
com modos tradicionais do ensino-aprendizagem da Didática.
Esses usos das mídias em sala de aula realizados pelos professores podem
ser analisados a partir da perspectiva de uso instrumental (HABERMAS, 1980) e de
ferramentas pedagógicas de Belloni (2009). Segundo Habermas (1980), essas
apropriações das mídias para projetar apresentações em slides, exibir filmes,
acessar a Internet e ambiências midiáticas, entre outros, ilustrariam o uso
instrumental, isto é, de maneira técnica. O autor afirma que a instrumentalização é
necessária e apenas se torna um problema quando essas regras técnicas, baseadas
apenas no saber prático, se tornam os fins, o que não é o caso das disciplinas em
foco (GONÇALVES, 1999).
Por isso, sinalizamos que esses diferentes usos feitos pelos docentes, que
precisam de um saber instrumental, são necessários e consistentes com a
concepção de mídia-educação adotada nesta pesquisa. Essas apropriações das
mídias realizadas pelos docentes corroboram a dimensão dessas enquanto
ferramenta pedagógica que, segundo Belloni (2009, p.09), “são extremamente ricas
e proveitosas para melhoria e expansão do ensino”. Constatamos, também, que
essa utilização das mídias está sujeita a vários fatores, dentre eles, a fluência
instrumental que os professores e estudantes têm no uso instrumental das mídias.
Nas respostas ao questionário aplicado aos discentes, identificou-se que eles
já se apropriavam das mídias para o entretenimento e pesquisa, entre outros fins.
Isto sugere que os usos das mídias feitos pelos professores, que também
trabalharam no

sentido

de

conscientizar os discentes das possibilidades

instrumentais das mídias como ferramentas pedagógicas, e formá-los para que essa
instrumentalização fosse articulada a algo maior que envolve a autoria e a criação,
estavam encorajando prática, experimentação e reflexão. Fantin (2006), ao delinear
sua noção de mídia-educação, enfatiza esse viés esclarecendo que a educação
para as mídias deve promover momentos de criação que resultam desse saber
instrumental.
De fato, os docentes propuseram o uso das mídias para os discentes através
de uma perspectiva formativa que contempla as dimensões abordadas por Belloni
(2009) e Fantin (2006).

Esses usos propostos pelos docentes fomentaram um
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exercício e um olhar mais amplo sobre o que é a educação para as mídias, e isso se
traduz em uma formação mídia-educativa que sugere uma pretensão de equilibrar o
uso instrumental e a formação para a leitura crítica das mídias. As respostas dos
questionários refletem estes propósitos, uma vez que os discentes, ao avaliarem o
trabalho realizado nas disciplinas, consideraram positivas as atividades que
enfatizam a dimensão de ferramenta pedagógica e criação. Os extratos seguintes
ilustram essa posição:
AA1: Tivemos a oportunidade de produzir nosso próprio material. Temos a
articulação entre a utilização técnica e o conteúdo.
AB8: Eu acredito que a utilização de vídeos para abordar temas é
importante. Acho também que o ambiente virtual ajuda na interação da
turma e também a compartilhar experiência e conhecimentos.

Um aspecto interessante que emergiu das respostas aos questionários se
relaciona com o papel da avaliação. Ao serem questionados, acerca das atividades
propostas pela disciplina que consideram mais significativas para a sua futura
prática como pedagogos, os discentes de ambos os cursos indicaram as atividades
de avaliação, que proporcionaram formas de articulação entre a instrumentalização
e a criação. De fato, o papel da avaliação no contexto da educação para as mídias
se constitui em um tema importante que necessita de mais investigação.
AA6: Criar produto para a Internet. Sair da condição de consumidor de
informação para produtor de informação/cultura.
AB23: O portfólio representou a oportunidade de participação/criação dos
próprios alunos na disciplina.

Desse modo, enfatizamos que nas duas disciplinas os professores se
preocuparam em direcionar seus usos das mídias para uma forma que as
potencializasse, encorajando os discentes a se tornarem futuros pedagogos que se
apropriarão das mídias com habilidades instrumentais e criativas, de modo a
possibilitar a autoria. Verificamos que os docentes não estavam preocupados em
fazer com que os estudantes aprendessem a usar melhor as mídias apenas pelas
mídias, mas, que eles internalizassem em sua formação a concepção de que as
mídias são elementos da cultura contemporânea e, por isso, são indispensáveis na
ação e formação do pedagogo.
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Pode-se, pois, concluir, a partir das observações das aulas, que certamente a
dimensão de ferramenta pedagógica e a criação perpassam os usos que os
docentes participantes desta pesquisa fazem das mídias em sua sala de aula. Essas
perspectivas tornam-se primordiais para os docentes que têm as mídias como objeto
de seu trabalho. Entender as mídias como ferramentas pedagógicas e estimuladoras
de ações criativas e autorais é fundamental para potencializar a educação. Contudo,
o saber prático deve ser atrelado a uma formação de leitura crítica das mídias, a fim
de que o professor possa alcançar uma educação para as mídias que tenha em sua
essência um direcionamento para as mídias enquanto objeto de estudo (BELLONI,
2009).

4.2 A ARTICULAÇÃO ENTRE O USO INSTRUMENTAL E A FORMAÇÃO
PARA A LEITURA CRÍTICA DAS MÍDIAS

Segundo Moran (1993, p. 37), a formação para a leitura crítica das mídias
transcende as atitudes de ver as mídias apenas como fontes de entretenimento, de
lazer, de descanso ou como um canal para entrar em contato com o mundo. A
leitura crítica das mídias pressupõe uma participação atenciosa, democrática e
cidadã que nos tira da posição de “quadros dóceis” diante das mídias. É por causa
do esvaziamento do entendimento social associado a essa docilidade, a qual
compreende as mídias apenas como um canal de entretenimento ou informação,
que a leitura crítica das mídias no trabalho e formação docente se faz tão
necessária. Durante todo o período de investigação foi possível identificar um
esforço dos professores no sentido de articular o uso instrumental e a formação
para a leitura crítica das mídias em seu trabalho. Entretanto, é necessário ressaltar
que a expressão “leitura crítica das mídias” pouco foi utilizada pelos professores,
pois ambos lançavam mão de uma formação para a leitura crítica segundo sua
própria concepção, e não a partir de uma expressão ou concepção cunhada por
outro autor.
Nas aulas da disciplina Mídia, Tecnologias e Educação observamos que o
discurso para a leitura crítica das mídias esteve sempre presente na fala docente.
Em entrevista, ao ser questionado sobre essa leitura crítica em seu trabalho, o
docente destacou ter como prioridade que
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DA: [...] os discentes conheçam as mídias e que tenham contato com elas.
Assim, é possível que eles sintam a “pulga” da curiosidade, que é primordial
para desenvolver uma leitura crítica das mídias.

Foi inevitável identificar que na disciplina Mídia, Tecnologias e Educação a
leitura crítica foi trabalhada numa perspectiva muito mais teórica do que prática, isto
é, o docente explorou mais a leitura crítica nos estudos dos textos, seminários e
discussões do que nas atividades práticas. Nessa disciplina observamos que as
ações do docente que conduziam os estudantes a uma participação analítica e ativa
diante das mídias emergiram pouco das práticas. Em outras palavras, a formação
para a leitura crítica das mídias perpassou com mais intensidade a primeira fase da
disciplina que explorava as noções e principais textos do campo da mídia-educação.
É, de fato, interessante notar como o docente justifica suas escolhas metodológicas
neste estágio da disciplina:
DA: Primeiro eu uso estratégias mais tradicionais. Da aula expositiva à
leitura dos textos. Também penso que tem muito achismo no estudo de
mídia-educação. Todo mundo sabe! Todo mundo sabe falar disso. É tudo
na superfície. Então se você não apresenta os autores que estão
pesquisando fica difícil uma formação mais completa que chega a leitura
crítica das mídias. Eu acho que tem que ter um chão teórico porque
ninguém pode produzir sem ter sustentação teórica. E depois a produção.
Uma estratégia mais tradicional e acadêmica que é ler e fazer seminário e
depois produzir.

A fala sugere que o professor valoriza uma formação teórica sólida, que
explore os debates, desacordos e inconsistências da área sendo estudada. De modo
a promover esta formação, o professor buscou trabalhar a leitura crítica através de
provocações teóricas que direcionavam os discentes a olharem mais criticamente
para os usos que fazem das mídias fora e dentro da educação.
Por outro lado, o docente da disciplina Didática trabalhou a leitura crítica de
uma perspectiva mais prática. O professor buscou fomentar essa formação através
dos exercícios obrigatórios da Didática, mas integrando-os às mídias. Esse aspecto
do trabalho deste docente ficou patente na proposta da tarefa que solicitou aos
estudantes a elaboração de um projeto pedagógico. Com base nas atividades
práticas com as mídias propostas pelos discentes, o professor buscou desenvolver a
formação para a leitura crítica, de modo a encorajá-los a não olhar as mídias apenas
como fonte de entretenimento. O docente conduziu este trabalho, na realidade,
utilizando mídias em vários formatos, conforme sugere em sua fala:
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DB: Eu faço apresentação em PowerPoint, eu levo textos, eu levo charges.
Você viu que eu trabalhei com história em quadrinhos, case com história em
quadrinhos, case com desenho animado.

Conforme sugerido, o docente recontextualizou artefatos midiáticos e
subverteu seu uso, gerando debates interessantes e construtivos entre os alunos.
Seu uso da história em quadrinhos mencionada acima foi, de fato, bastante
interessante, conforme relatado no extrato a seguir:
DB: Eu peguei uma história em quadrinhos que contava a história de uma
professora que entrava em crise com a questão do planejamento. Repare
que o artefato cultural é uma história em quadrinhos, mas o conteúdo dela é
da Didática, era o planejamento. Então eu fiz um estudo de caso que estava
com aquela problemática de planejar e não dava certo. E a história
mostrava que, quando ela ia para casa sofrer sozinha, ela não conseguia
avançar. E a partir do momento em que ela dialogava com outros colegas
professores, ela ia conversando com eles e vendo que os alunos também
podiam construir esse planejamento.

Além de mostrar as possibilidades educacionais de um formato midiático
bastante comum, a história em quadrinhos, o docente remete, através de sua
escolha fortuita, as noções mais abrangentes e consistentes com as possibilidades
da cibercultura: a dialógica, a colaboração, a coautoria.
A abordagem do docente da disciplina Didática encontra-se em consonância
com a sugestão de Moran (1993, p. 12) quanto à leitura crítica dos meios ser uma
atividade muito mais prática do que teórica. De fato, Moran nos remete à
necessidade de uma articulação muito mais explícita entre teoria e prática, entre o
fazer e o pensar, entre a criação e o “consumo”:
É um dos problemas sérios da comunicação – como de outras áreas do
conhecimento – é a separação entre quem pensa e quem faz, entre os
críticos e os artífices, e, em nível maior, entre os produtores e consumidores
culturais.
Outro problema sério é considerar a educação, para os meios e para a
comunicação, como um momento teórico, puramente. Ele é um momento
fundamentalmente prático, de intervenção no social, de síntese
mobilizadora e de permanente reorganização e iluminação da realidade
(MORAN, 1993, p. 12).

As articulações as quais Moran nos remete incluem também uma integração
entre o uso instrumental e a formação para a leitura crítica das mídias. Em nosso
estudo, verificamos que esta articulação se sugere tantos nas ementas quanto nos
textos das disciplinas investigadas. Em cada disciplina, a combinação desses
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documentos revela uma preocupação em não restringir o uso e concepção das
mídias na educação através de uma perspectiva puramente instrumental. As duas
ementas apontavam para uma formação que tem por objetivo promover debates
sobre a necessidade de entender o papel social das mídias, seus impactos e
desdobramentos na educação.
De fato, a análise conjunta das ementas, listas bibliográficas e cronogramas
das disciplinas sugerem que ambas estão fortemente comprometidas em promover
uma articulação das mídias com a educação, e, desta forma, são consistentes com
as dimensões da mídia-educação sobre as quais este estudo se apoia. Nos dois
contextos, mesmo quando não há direcionamento específico, notou-se que há uma
preocupação por parte dos docentes e suas respectivas instituições em preparar os
futuros pedagogos para lidar com os muitos desafios associados à educação no
século XXI, sucintamente descritos por Valente (1999, p. 43):
O professor deverá incentivar o processo de melhorias contínuas e ter
consciência de que a construção do conhecimento se dá por meio do
processo de depurar o conhecimento que o aluno já dispõe. Para tanto, o
professor deverá conhecer os seus alunos, incentivando reflexão e a crítica
e permitindo que eles passem a identificar os próprios problemas na sua
formação, buscando soluções para o mesmo. Caberá ao professor saber
desempenhar um papel de desafiador, mantendo vivo o interesse do aluno,
e incentivando relações sociais, de modo que os alunos possam aprender
uns com os outros e saber como trabalhar em grupo. Além disso, o
professor deverá servir como modelo de aprendiz e ter um profundo
conhecimento dos pressupostos teóricos que embasam os processos de
construção de conhecimento e das tecnologias que podem facilitar esses
processos.

A inserção midiática no âmbito da formação do pedagogo está prevista,
conforme já exposto, na Resolução nº 1/2006, do Conselho Nacional de Educação/
Conselho Pleno (BRASIL, 2006), que determinou que o curso de Pedagogia deve
“relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e
comunicação adequadas ao desenvolvimento de ‘aprendizagens significativas’”. De
acordo com a esta Resolução, os cursos de graduação em Pedagogia precisam
considerar que as constantes transformações no cenário midiático provocam
modificações no que diz respeito à construção do conhecimento. Sendo assim,
ressalta-se a relevância de se incluir no trabalho do docente e, respectivamente, no
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processo de formação do pedagogo, as mídias e suas novas práticas de
aprendizagens.
Sabemos que essa e outras políticas educacionais de articulação entre as
mídias e a educação, que têm como pano de fundo o contexto sociocultural atual e a
expansão da cibercultura, fomentam a crescente presença das mídias nas salas de
aula. Segundo Gaddotti (2000, p. 73), a educação deve servir de bússola para
navegar nesse mar do conhecimento e práticas instrumentais que vêm com as
mídias, “superando a visão utilitarista de só oferecer informações ‘uteis’ à
competitividade, para obter resultado.” Essa mudança de postura requer uma
formação para o uso das mídias que possibilite harmonicamente a orientação para a
apropriação instrumental acoplada à leitura crítica das mídias. Acreditamos que a
apropriação das mídias enquanto ferramenta pedagógica e objeto de estudo
possibilita o desenvolvimento de ações pedagógicas mais enunciativas, criativas e
colaborativas, consistentes com o princípio da cibercultura.
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5

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS FINAIS

Um dos desafios para os pesquisadores da Educação e da Comunicação
contemporâneas são as discussões acerca da apropriação das mídias na educação.
Os diversos usos das mídias, podendo levar à construção do conhecimento,
fomentam o surgimento de questões que vão desde a necessidade social de incluílas até as diferentes formas de se apropriar delas na esfera educacional.
Neste estudo, propusemos-nos a investigar de que modo os cursos de
graduação em Pedagogia estão se apropriando das mídias, mais especificamente,
como os professores estão utilizando as mídias em práticas de formação dos
pedagogos. Para tanto, essa investigação foi conduzida nas disciplinas Mídia,
Tecnologias e Educação e Didática de dois cursos de Pedagogia oferecidos por
duas Universidades do Rio de Janeiro. De modo a complementar a discussão
oferecida no capítulo anterior, retomamos, a título de concluir este trabalho, as
questões de estudo que nortearam a pesquisa.
A primeira questão de estudo estava relacionada aos usos que os docentes
faziam das mídias em sala de aula. Ficou evidente que os professores investigados
buscaram utilizar as mídias, em especial as digitais, representadas, principalmente,
pelo computador com acesso à Internet, disponibilizado na sala de aula multimídia,
em diversas situações de ensino-aprendizagem. Na disciplina Mídia, Tecnologias e
Educação, por exemplo, o docente se apropriou delas para orientar as oficinas de
roteiro para produção de vídeo e conteúdo para Web. Já na Didática, por exemplo, o
professor utilizou as mídias para orientar as oficinas sobre as potencialidades da
pesquisa no Google e construção de texto em uma wiki. Além dessas apropriações,
os dois docentes também exploraram o uso das mídias em suas propostas de
avaliação.
Com essas e outras apropriações, os professores demonstraram que têm
fluência na utilização instrumental das mídias e que também contemplam a sua
dimensão de ferramenta pedagógica, isto é, o uso prático das mídias em situações
de aprendizagem nos processos educacionais (BELLONI, 2009, p.xiv). Nossas
observações sugerem que os professores se propuseram a obter o máximo de
rendimento das mídias dentro de seus objetivos pedagógicos, e, para que isso
acontecesse, foi indispensável “o domínio prático de procedimentos que permitam,
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além do uso, a possibilidade de produção de materiais definidos pelas
peculiaridades de seu ambiente educativo” (VIANA, 2004, p. 25). Assim, também
verificamos que para atender a dimensão de ferramenta pedagógica os professores
não necessitaram de qualificações técnicas complexas.
A segunda questão de estudo trazia a seguinte indagação: como se articula a
teoria e prática sobre o uso das mídias nas disciplinas investigadas?. Em ambas as
disciplinas estudadas as práticas com os usos das mídias tentaram se interconectar
e tecer uma rede que articulasse a dimensão das mídias enquanto ferramenta
pedagógica e objeto de estudo. Concluímos dizendo “tentaram” porque, apesar de
termos observado essa articulação na prática, percebemos também um certo
descompasso entre essas duas dimensões, apesar dos esforços dos professores
para contemplá-las de maneira equilibrada. Apesar de todos os exercícios
pedagógicos que estimularam os estudantes a se apropriarem das mídias na
educação, os estudos que deram direção à formação para a leitura crítica das
mídias estiveram mais presentes nos trabalhos dos docentes, independente se a
proposta da disciplina era discutir, explicitamente, educação para as mídias. Nas
respostas ao questionário, os próprios discentes, de ambos os cursos, revelam que
a parte prática para o uso das mídias deixou um pouco a desejar, pois consideram
que produziram pouco com elas.
Por um lado, tais considerações nos preocupam, pois a explicitação da
dimensão das mídias enquanto ferramenta pedagógica não aconteceu de forma
regular, em parte devido a limitações de tempo, infraestrutura e equipamentos nos
dois cursos em foco. Em outras palavras, em ambas as disciplinas observamos que
um semestre não é suficiente para articular as duas dimensões de forma equilibrada.
Observamos também que não havia equipamentos midiáticos (computadores com
acesso à Internet, câmeras, etc.) para todos os discentes, ou tais equipamentos
apenas estavam centralizados na sala para uso quase exclusivo do próprio
professor, fazendo com que as práticas fossem pouco exercitadas. Por outro lado,
inferir que a leitura crítica esteve presente é um achado promissor desta
investigação, visto que uma hipótese preliminar era que essa dimensão talvez não
fosse sequer trabalhada nos cursos de Pedagogia. Constatamos que os estudos dos
textos e, principalmente, as falas dos docentes se desdobraram em formação para o
desenvolvimento da capacidade de análise, reflexão e avaliação das mídias
(FANTIN, 2006, p. 100) na educação e fora dela.
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De fato, o objetivo da nossa terceira questão de estudo era o de investigar
como o uso das mídias na atuação docente se traduziu em formação de pedagogos
para a apropriação das mídias na educação. No campo e nos questionários,
verificamos que os estudantes consideram imprescindível para o seu progresso
profissional ter em seu curso disciplinas que têm como finalidade a mídia-educação,
em particular, dentro de uma proposta de transversalidade. Ainda a este respeito,
constatamos que os discentes justificam que as mídias e a educação devem estar
integradas ao trabalho do pedagogo porque ambas contemplam a possibilidade de
ampliação de diversos repertórios culturais (FANTIN, 2006, P. 100). Portanto, as
apropriações das mídias em sala de aula feitas pelos professores, através da
tentativa de articular as dimensões de ferramenta pedagógica e objetivo de estudo,
traduziu-se em três aspectos do cenário de formação desses futuros pedagogos:
(a) Uma formação de pedagogos que compreendem que a educação precisa
estar em consonância com as demandas do seu tempo;
(b) Uma formação que buscou conscientizar e internalizar nos estudantes que
as mídias não são apenas formas de entretenimento e podem, sim, ser
usadas em sala de aula de maneiras interessantes e produtivas;
(c) Uma formação com pouco desenvolvimento prático para as formas de usar
as mídias na educação.
Observamos que os dois primeiros aspectos se interceptam e são
consistentes entre si. Entretanto, esses aspectos se tornariam mais reais e fáceis de
serem potencializados com mais ações de criação, mas sabemos que, para que isso
ocorra, não é suficiente o esforço docente. Necessita-se também de um
investimento na estrutura das Universidades.
Chegamos, assim, a nossa última questão de estudo, relativa às apropriações
das mídias feitas pelos estudantes na construção da comunicação e do
conhecimento em sala de aula. Entre os discentes, de ambas as disciplinas,
identificamos duas formas de apropriação: a primeira se constitui no uso das
ambiências midiáticas como canal de comunicação para as elaborações e
divulgações das suas produções; a segunda é relativa às apropriações das mídias
durante as oficinas e suas práticas em sala de aula. Observamos que, ao se
apropriarem das mídias em seu processo de aprendizagem, os estudantes
buscaram compreender em detalhes as diferentes formas de utilizá-las para a

93

educação, também potencializando os usos que já faziam, mas agora, não como um
repositório ou “banco de dados”, e sim como uma possibilidade de criação,
colaboração, enunciação e construção coletiva do conhecimento, estando deste
modo, em consistência com as demandas da inclusão digital e da cibercultura.
Concluímos observando que, de fato, os docentes das disciplinas Mídia,
Tecnologias e Educação e Didática buscaram trazer para o curso de Pedagogia,
apesar das deficiências relatadas, as mídias através dos dois eixos norteadores
dessa pesquisa que são o uso instrumental e a leitura crítica das mídias. O primeiro
eixo concretizado no trabalho dos docentes se traduz na formação de pedagogos
que sabem do uso das mídias nas mais diversas práticas pedagógicas. O segundo
eixo, também concretizado no trabalho dos docentes, exprime uma formação de
pedagogos com uma visão que ultrapassa o ir contra ou a favor das mídias na
educação. A visão proposta se traduz em uma formação que desafia a subutilização
das mídias na esfera educacional, tanto no aspecto instrumental quanto no de leitura
crítica. O que sinalizamos, ao final, é a necessidade de mais exercícios práticos.
Ao elaborar esta pesquisa, nos preocupamos em identificar relações e
procurar entender e aproximar o que acontece no contexto sociocultural
contemporâneo com o curso de Pedagogia. Isto se refletiu, especialmente, em
nossas considerações sobre os contornos do cenário midiático na formação dos
profissionais da educação, mais especificamente dos pedagogos. Trouxemos
também as inquietações sobre a qualificação do trabalho desses profissionais para
atender as exigências da cibercultura. Concluímos que há um esforço por parte dos
docentes investigados em diminuir o distanciamento entre o que acontece na
sociedade e o que acontece no curso de Pedagogia, visto que ambos não estão em
contextos isolados. A pesquisa que apresentamos insere-se neste cenário
contemporâneo de transformações, aproximações, desagregações e entrelaçamento
de conceitos. Assim, esperamos que este trabalho se configure em uma discreta
contribuição não apenas para as Universidades, seus cursos de Pedagogia,
disciplinas e docentes investigados, mas também para os profissionais que atuam
na educação e ainda não compreenderam que a inclusão das mídias neste contexto
não pode limitar-se às ações práticas isoladas, mas também, em formação para a
leitura crítica das mídias e suas diferentes apropriações, isto é, uma educação para
as mídias. Que este estudo seja um convite para o desenvolvimento de outras
pesquisas sobre mídia-educação dedicada a essa problemática, particularmente no
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que se refere à articulação entre a presença das mídias na educação em suas
dimensões de ferramenta pedagógica e objeto de estudo, potencializando, assim,
resultados criativos e enunciativos.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES

QUESTIONÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA
Mídias no curso de Pedagogia:
a apropriação instrumental e a leitura crítica no trabalho docente
Caros,
Sou Esther Costa, mestranda em Educação da Universidade Estácio de Sá.
Estou na reta final da minha pesquisa de Mestrado e conto com sua preciosa
colaboração, respondendo estas perguntas:
Desde já agradeço a sua contribuição.
Deixo aqui o meu e-mail (esc.esther@oi.com.br) caso queira mais informações.
Muito Obrigada!

1. Por que escolheu cursar Pedagogia?

2. Que tipo de mídia você mais usa em seu dia-a-dia?



Celular



Computador/internet



Jornal



Rádio



Revista



Televisão



Outras – Quais: _________________________________________________
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3. Quais são as apropriações das mídias que você faz na construção da
comunicação e do conhecimento?



Pesquisa e Trabalho Acadêmico



Acesso as Redes Sociais



Entretenimento (Músicas, Vídeos, Chat,...).



Outros – Quais: _________________________________________________

4. Você

considera

relevante

incluir

as

mídias

(tv,

rádio,

impressos,

computador/internet etc) nos processos formais de educação?



Sim



Não

Justifique sua resposta.

5. A relação mídia e educação foi trabalhada em outra disciplina do seu curso de
Pedagogia?



Sim



Não

Se a resposta é sim, comente como foi.
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6. Entre as atividades propostas pela disciplina, qual(is) é(são) a(s) mais
significativa(s) para a sua futura prática pedagógica?

7. Como você analisa a formação teórica e prática das mídias no seu curso de
Pedagogia?

8. As discussões apresentadas na disciplina trouxeram para sua vida acadêmica
uma visão mais crítica, fora do senso comum, sobre as mídias?



Sim



Não

Justifique sua resposta.
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APÊNDICE B – DOCUMENTOS MÍDIA, TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO
TEXTOS


FERGUSON, Robert. Media education e o desenvolvimento de uma
pedagogia apropriada. Colabora, Curitiba, v.1, n.3, fev. 2002. p. 3-16.



FISCHER, Rosa Maria Bueno. Docência, cinema e televisão. Revista
Brasileira de Educação, Rio de Janeiro: ANPED, v. 14, n. 40, jan/abr. 2009.
p. 93-102.



RIVOLTELLA, Pierre. A sociedade multi-ecrãs das recomendações
educativas à nova mídia-educação. Educação Online, n. 6. 2010. Disponível
em:<http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=i
nput0>.



ROCHA, Everardo; AUCAR, Bruna. Fantástico, o show da vida: televisão,
convergência e consumo. Alceu, v.11, n.22, jan./jul. 2011. p. 43-60.



SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia?. São Paulo: Loyola, 2002.



SOBREIRA, Henrique Garcia. Apontamentos sobre práticas educativas e
experiências estéticas em tempos de cultura digital. In: Associação Nacional
de Pós-graduação e Pesquisa em Educação. 34, 2011, Natal. Anais. Rio
Grande do Norte: ANPED, 2011.

OUTROS DOCUMENTOS


Apresentação de slides. Tema: Relações entre educação e mídia: breve
história.



Cronograma de atividades do 2º semestre de 2011.



Ementa.



Entrevista com Jesús Martin Barbero. Tema: As brechas e a televisão.
Programa Roda Viva, TV Cultura, 2003.
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APÊNDICE C – DOCUMENTOS DIDÁTICA
TEXTOS


BRASIL, Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Brasília MEC/SEF, 1997.



COMENIUS. Fundamentos para ensinar e aprender com facilidade. In:
Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 233-258.



______. Plano da escola latina. In: Didática Magna. São Paulo: Martins
Fontes, 2001. p. 494-506.



______. Da organização universal e perfeita das escolas. In: Didática Magna.
São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 517-531.



______. Dos requisitos necessários para começar a pôr em prática este
método universal. In: Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p.
532-546.



SANTOS, Edméa Oliveira. Portfólio e cartografia cognitiva: dispositivos e
interfaces para a prática da avaliação formativa online. In: SILVA, Marco e
SANTOS, Edméa (Org.). Avaliação da aprendizagem em educação online.
São Paulo: Edições Loyola, 2006.



______. Ideias sobre currículo, caminhos e descaminhos de um labirinto.
Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, jul./dez. 2004. p.
417-430.

OUTROS DOCUMENTOS


Apresentação de slide – Tema: Pedagogia de Projetos.



Ementa.



Programa Salto para o Futuro. A pesquisa na escola: trabalhando com
projetos.



Programa Salto para o Futuro. Pedagogia de Projetos: interdisciplinaridade e
contextualização.



Programa TV Escola. Série Cibercultura: o que muda na Educação.



Vídeo O que é Wiki? Webconferência sobre E-portfólios.



Webconferência sobre A Informática na Educação antes e depois da Web 2.0.
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