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Resumo

O estudo relaciona as evidências de consumo presentes no intervalo 
escolar com a constituição de infâncias contemporâneas. Foi realizada uma pes-
quisa de campo, através do mapeamento fotográfico dos recreios de uma institui-
ção pública e de uma particular da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do 
Sul. Numa segunda etapa, foi realizado um cruzamento do material imagético, 
do conteúdo do diário de campo e de uma entrevista semiestruturada com o se-
tor de licenciamentos de uma empresa de calçados infantis, evidenciando a pos-
sibilidade de se perceber a infância como “infância licenciada”. A primeira parte 
da análise discute a “infância licenciada”, a partir de Bauman (2008) e Barber 
(2009), sobre a ilusão da liberdade de escolhas do consumidor. Posteriormente, é 
tecida uma reflexão sobre o consumo infantil de tecnologia nas escolas, balizada 
pelo conceito da infância hiper-realizada de Narodowski (1998).
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O consumo infantil na escola configura o tema central deste artigo 
que busca analisar a pedagogia do consumo presente no intervalo escolar. 
Elegeu-se o recreio por se entender que este é o momento em que os alunos 
exercem maior “liberdade” para realizar as suas escolhas de lazer e de consu-
mo, uma vez que, a priori, não há imposição à criança da realização de algu-
ma atividade dirigida. A partir de então, esta pesquisa busca respostas para as 
seguintes inquietações: de que forma o consumo infantil tem pautado o in-
tervalo escolar da criança contemporânea? Existem diferenças significativas 
em relação às práticas de consumo na hora do recreio entre alunos de uma 
escola pública e de uma instituição particular? Qual a relação da pedagogia 
do consumo e a constituição da identidade infantil contemporânea?

Para obterem-se os dados necessários à análise, uma pesquisa de cam-
po foi realizada, por meio do mapeamento fotográfico do intervalo escolar de 
estudantes do Ensino Fundamental de duas escolas, uma instituição pública e 
uma particular da cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto 
Alegre/RS, Brasil. Foram registrados seis recreios na escola particular e seis re-
creios na escola pública nos meses de dezembro de 2014 e março de 2015. Em 
relação à idade, os alunos participantes encontravam-se na faixa entre seis e 
doze anos. Em alguns momentos, foi utilizado um diário de campo para regis-
tros de comentários importantes para o posterior desenvolvimento da análise. 

A origem etimológica de lazer, segundo Silva (2011, p. 13), está relacio-
nada ao termo latino licere, que designa “lícito, permitido”. Entretanto, ao asso-
ciar lazer diretamente a recreio escolar, Neuenfeld (2003) questiona se as crianças 
conseguem de fato recrear, quando, na maioria das vezes, existe um lazer imposto 
pelo mercado, através de brinquedos que conduzem o brincar e uma mídia que 
valoriza apenas o esporte de alto rendimento. Desta forma, os alunos que, a priori, 
estariam vivenciando um tempo de liberdade tendem a seguir modelos de diver-
timento conduzidos pelo marketing e pelos meios de comunicação, muitas vezes, 
deixando de exercer sua criatividade em um recreio no sentido de “recriar”.

Percurso metodológico

Durante a pesquisa de campo nos 12 recreios, obteve-se mais de mil 
registros fotográficos de 253 cenas diferentes. A partir da visualização desta pri-
meira amostragem, foram excluídas as fotografias repetidas e de má qualidade 
técnica, obtendo-se um total de 870 fotos. Então, reduziu-se ainda mais este 
número, separando-se as de maior relevância em relação à análise de consu-



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   A comunicação como ferramenta para o 
enfrentamento da gravidez na adolescência  | 105

mo e entretenimento. Desta seleção, restaram 277 fotografias. Identificaram-se 
diversos momentos, incluindo o consumo de alimentos, materiais escolares, 
roupas, sapatos, aparelhos eletrônicos, brinquedos e brincadeiras. A partir de 
então, surgiu a maior dificuldade deste trabalho, em meio a inúmeras situa-
ções interessantes, como organizar e priorizar os assuntos para a análise? 

No primeiro movimento de organização metodológica, foi criada 
uma ampla categoria chamada “Mundo Lúdico”, ao se evidenciar uma plu-
ralidade de brincadeiras e formas de vivenciar os 20 minutos dos interva-
los escolares. O material foi agrupado até o surgimento de dois grupos: as 
imagens das crianças em diversos momentos de divertimento e lazer; e as 
imagens dos pequenos com produtos de personagens licenciados, que surge 
como a semelhança de maior evidência entre os dois recreios (escola pública 
e privada). Então, dividiu-se este material em duas subcategorias: “Infância 
Nostálgica” e “Infância High Tech”.

“Infância Nostálgica” retrata a criatividade e a simplicidade das 
crianças na construção do seu entretenimento, descartando, muitas vezes, 
a necessidade de produtos comprados. Diferentes formas de brincar, como 
pular amarelinha e corda, “adoleta”, colecionar e “bater” figurinhas, jogar 
futebol, fazer pulseirinhas, brincar de “casinha”, boneca, pega-pega e escon-
de-esconde apareceram com frequência, mostrando que essas brincadeiras, 
na sua maioria, passadas de geração a geração, ainda têm força de entreteni-
mento perante tantas outras ofertas de brinquedos e tecnologias do mundo 
contemporâneo. Já em “Infância High Tech”, foram agrupadas as imagens 
que revelam o uso de tablets e celulares. Estas fotografias abriram espaço 
para uma reflexão de como a tecnologia e a conectividade aparecem no en-
tretenimento das crianças contemporâneas, evidenciando diferenças signifi-
cativas entre a escola municipal e a instituição particular.

De forma geral, identificou-se que a indústria do entretenimento 
e suas marcas licenciadas apareciam fortemente tanto no recreio da escola 
pública como no intervalo da escola particular. As bonecas Monster High e 
os personagens do jogo Angry Birds, por exemplo, estavam presentes no ves-
tuário, nos materiais escolares, jogos eletrônicos e brinquedos utilizados pe-
las crianças. Assim como questões de gênero, constituição de identidades e 
“adultização” precoce foram reveladas através dos gostos e atitudes das crian-
ças. Considerando isso, elegeu-se o estudo do licenciamento no contexto da 
sociedade de consumo contemporânea como o ponto central deste trabalho. 
Optou-se por analisar a relação das crianças com o mercado de licenciamen-
to, uma vez que se evidenciou ser esta a maior semelhança encontrada nos 
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artefatos infantis consumidos entre as duas escolas. Então, intitulou-se essa 
categoria, que será o fio condutor do estudo, como “Infância Licenciada”.

Na etapa seguinte, após a organização do mapeamento fotográfico, 
surgiu a necessidade de uma aproximação da discussão sobre a relação licen-
ciamento e artefatos infantis. Foi realizada uma entrevista semiestruturada 
com a diretora de marketing da empresa Grendene, a maior fabricante de 
calçados infantis de personagens licenciados do Brasil, a fim de obter um 
melhor entendimento sobre esse mercado e adquirir informações importan-
tes para a estruturação da análise balizada pelo licenciamento. 

Na etapa final, retomou-se a organização da análise a partir do cru-
zamento do mapeamento fotográfico, dos comentários no diário de campo e 
da entrevista com a profissional de marketing. Percebeu-se que as informa-
ções reveladas pela entrevistada tinham grande relação com o consumo dos 
produtos de personagens presente nos intervalos escolares.

Educação e consumo

No momento em que se teve contato com o material imagético pro-
duzido durante a pesquisa de campo, muitas semelhanças e diferenças de 
consumo infantil entre os intervalos escolares foram reveladas. Pode-se dizer 
que surgiram muito mais questões em comum do que divergentes, mesmo 
que, em alguns momentos, a legitimidade e a qualidade dos objetos encon-
trados na escola pública tenham sido questionadas. Entretanto, o uso de 
produtos com estampas de personagens famosos consistiu na similaridade 
de maior evidência, ultrapassando possíveis barreiras socioeconômicas exis-
tentes entre as crianças das duas instituições fotografadas. A partir de então, 
dentre tantas outras formas de consumo presentes nos recreios, a relação 
do consumo infantil com o licenciamento tornou-se o fio condutor desta 
pesquisa, ou seja, o fator de maior relevância para balizar essa análise. Des-
ta forma, foi possível ampliar a percepção referente às ilusões de liberdade 
de escolha do consumidor contemporâneo e introduzir o conceito de uma 
“infância licenciada”, que pôde ser evidenciada no mapeamento fotográfico 
realizado nas duas escolas. Acredita-se, então, que esta outra possibilidade de 
perceber a infância se constituiu a partir das relações instituídas no contexto 
da sociedade de consumo, entre a indústria que cria, lança e mantém os per-
sonagens, marcas e celebridades no mercado; os fabricantes que utilizam as 
licenças para aumentar as vendas de seus produtos; e o público infantil que 
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consome, além do entretenimento, os bens oriundos deste mundo sedutor. 
Assim, uma tríade é estabelecida, regada a relações de poder e sedução que 
brincam com a realidade e com o engano num faz de conta encantadora-
mente mágico e feliz para todos os envolvidos. 

A entrevista realizada com a diretora de marketing da Grendene, 
maior fabricante de calçados infantis de marcas licenciadas do país, vem a con-
tribuir para essa discussão. Quando indagada se existia mais alguma colocação 
relevante a respeito do licenciamento, a entrevistada afirmou, num tom de en-
tusiasmo: “Deixa eu pensar... Aiii, é um mundo tããão bom [risos]”. Conquistar 
as crianças, proporcionando-lhes diversão e entretenimento, traz um resultado 
de vendas muito maior a estas empresas e àquelas que possuem suas licenças 
para utilização dos personagens na fabricação de seus produtos. Não é sem 
motivo que a Grendene, por exemplo, obtenha seu maior faturamento através 
da venda de produtos licenciados, uma vez que, segundo a entrevistada, seu 
portfólio infantil é composto por 85% de sapatos que levam estampas como 
Barbie, Hot Wheels, Hello Kitty, Super Homem, entre outros.

Os autores Steinberg e Kincheloe (2004, p. 20) relacionam o consu-
mo à constituição de identidades, dizendo que “de certa forma nós somos aqui-
lo que consumimos”, inclusive quando nos identificamos com os personagens 
criados pelas grandes corporações. Além disso, a mídia, as histórias contadas 
pela indústria do entretenimento e as propagandas de seus produtos têm poder 
pedagógico mais atraente do que o que se aprende no ambiente escolar. Pensa-
se que a mídia opera como mediadora nas relações entre produtores (indústria 
do entretenimento e fabricante) e consumidores (crianças). Por esse viés, ela é 
importante no processo de “ensinar” aos infantes a cultura consumista baliza-
da a partir dos interesses corporativos, principalmente quando transmite a pu-
blicidade ou o conteúdo dos “blockbusters exportáveis” criados pela indústria 
do entretenimento. Segundo Montigneaux (2003), os personagens também 
devem ser vistos como mediadores dessas relações. A fim de obter maiores 
lucros com as propriedades intelectuais e artísticas, os produtores utilizam-se 
da estratégia das “extensões de marca” para comercializarem mais produtos do 
mesmo personagem ou celebridade às crianças. 

Desta forma, as crianças acostumaram-se com os “processos de ex-
tensividade de marca” e, por estarem “pedagogizadas” pelo mercado, rea-
gem com estranhamento quando não são lançados diversos produtos com 
estampas de seus filmes, bandas ou celebridades preferidas.  A “extensividade 
das marcas” foi vista por diversas vezes nos recreios escolares analisados, con-
forme as fotografias confirmam. Constatou-se que as imagens que revelam 
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diversos produtos da mesma marca ou personagem surgiram muito mais a 
partir dos registros na escola particular. Percebeu-se que as licenças estão 
presentes, inclusive, nos tablets e celulares, acompanhando a tendência con-
temporânea do aumento de consumo tecnológico pelas crianças.

Novamente, as informações obtidas através da entrevista com a dire-
tora de marketing da Grendene vêm comprovar as relações que sustentam a 
tríade aqui discutida. Quando indagada a respeito da quantidade de licenças 
que a fabricante de calçados detinha e quais possuíam melhor desempenho, a 
entrevistada informou que, atualmente, trabalham com mais de 35 marcas e que 
estas são classificadas em três categorias: “clássicas”, “emergentes” e “in e out”. 
Ela explicou que as “clássicas” são chamadas assim por existirem há mais de dez 
anos no mercado de licenciamento e, geralmente, vendem melhor, como, por 
exemplo, produtos da Barbie, Hello Kitty, Hot Wheels, Homem Aranha e todas 
as principais licenças da Disney (Princesas, Cars, etc.). As marcas “emergentes”, 
por sua vez, são aquelas que estão no mercado há três anos ou mais — Ben 10, 
Monster High, Galinha Pintadinha e Angry Birds enquadram-se nesta categoria. 
A diretora ressaltou que existe a possibilidade de essas licenças transformarem-se 
em “clássicas”. Por fim, as marcas denominadas “in e out” são as oportunidades 
lançadas há pouco tempo, como Peppa Pig, Patati Patatá, Frozen e demais licen-
ças de filmes. Não se sabe se os produtos dessas licenças continuarão fazendo su-
cesso; essa é uma questão que as crianças, enquanto consumidoras, responderão. 

Cabe ressaltar que as categorias de licenças norteadoras do marketing da 
empresa Grendene apareceram nos recreios escolares. Evidenciou-se a predomi-
nância das marcas “clássicas” e “emergentes” nos objetos de consumo das crianças. 
Acredita-se que as licenças “in e out” como Peppa Pig e Patati Patatá não foram 
encontradas pelo fato de que as crianças pesquisadas pertencem a uma faixa etária 
superior a do público desses programas infantis, que costuma ser de 1 a 4 anos.   

Entres as “clássicas”, foram vistos produtos da Barbie (vestuário, sapatos, 
brinquedos, lancheiras e mochilas), Homem Aranha (vestuário, sapatos e mochi-
las), Batman (vestuário), Hot Wheels (mochilas), Princesas (mochilas e lanchei-
ras) e Cars (mochilas e lancheiras). Montigneaux (2003) explica que, quando 
não existe uma solicitação específica da criança, as mães costumam escolher 
produtos de licenças clássicas para seus filhos. Essa decisão de compra normal-
mente acontece porque personagens antigos da Disney, por exemplo, estão asso-
ciados a bons comportamentos e a memórias agradáveis de suas infâncias.

Na categoria “emergentes”, registra-se a licença Monster High como a 
preferida das meninas das duas escolas (mochilas, vestuário, sapatos, aplicativos 
para tablets). Já Ben 10 e Angry Birds foram as licenças que mais apareceram entre 
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as escolhas dos meninos. Nota-se que, apesar de as marcas “clássicas” aparecerem 
nas duas instituições, as “emergentes” despertaram maior interesse entre as crian-
ças fotografadas. Acredita-se que essa constatação se deva ao fato de que Monster 
High e Ben 10 estão muito presentes na mídia atual e, provavelmente, são as ani-
mações mais assistidas pelo público pesquisado. Montigneuax (2003, p. 104) confir-
ma esse raciocínio e, inclusive, coloca o recreio como um espaço importante, em 
que as crianças influenciam as decisões de compra umas das outras:

“estar na moda” permite à criança, sobretudo a partir dos 6 anos, va-
lorizar rapidamente o personagem. A hora do recreio é um verdadeiro 
foro de permutas. A influência dos grupos de amigos constitui a esse 
respeito um critério absolutamente definitivo quanto às suas escolhas. 
Os personagens em moda aparecem brutalmente, reprisados ou inicia-
dos por um suporte da mídia por vezes considerável, mas podem desa-
parecer tão rápido quanto surgem. [...] As crianças têm uma percepção 
muito aguda dos personagens em moda e daqueles que estão “fora”.

Ao encontrarem-se, nos intervalos escolares, as mesmas licenças dos 
personagens e suas respectivas categorias descritas pela entrevistada, não só 
as relações discutidas aqui, mas também as colocações de Bauman (2008) e 
Barber (2009), se confirmam. Nesse sentido, percebe-se uma pseudoliberda-
de de escolhas concedida aos pequenos consumidores. O mercado do licen-
ciamento vem determinando quais opções do “mundo encantado” estarão 
disponíveis através dos mais variados produtos e, sobretudo, vem ensinando 
o que a criança contemporânea deve querer ter e, até mesmo, querer ser.

Entretanto, apesar de a indústria do entretenimento criar os per-
sonagens e o fabricante determinar as licenças que serão utilizadas em seus 
produtos, decidindo de antemão as opções que estarão no “cardápio do mer-
cado”, é a criança quem lhes dirá o que será sucesso ou não. Enxerga-se aí 
uma dinâmica de retroalimentação nas relações da infância licenciada, pos-
sível de ser percebida em um dos trechos da entrevista. 

Ao analisarem-se as licenças preferidas pelos estudantes, pode-se 
também perceber uma clara divisão de gêneros associada ao consumo de 
objetos desses personagens. Bonfá e Rabelo (2009) abordam a preferência 
do público masculino, na fase dos 4 aos 8 anos, por produtos ligados a super-
-heróis, porque os remetem à ação e aventura. Assim, eles tendem a se iden-
tificar com personagens como o Ben 10, Super Homem, Batman e Homem 
Aranha. Enquanto as meninas se interessam por Barbie e Monster High, pois 
são bonecas relacionadas à moda e ao sucesso social, questões relevantes para 
o universo feminino infantil e que auxiliam na construção de identidades.
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Nessa faixa etária, a criança começa a buscar uma necessidade básica 
humana: poder e controle. Daí o sucesso de lutadores e super-heróis, 
principalmente para os meninos. A velocidade também atrai, pois re-
mete a poder e diversão. Já as meninas estão mais interessadas na socia-
lização e no relacionamento com as amigas. A partir dessa fase, a moda 
é cada vez mais importante para elas, pois expressa a sua personalidade 
e sinaliza qual é o grupo ao qual pertence, facilitando a sua integração 
(BONFÁ; RABELO, 2009, p. 49).

Desta forma, os comerciais de sandálias da Grendene Kids ampliam 
essa discussão, pois reforçam a divisão de gêneros, levando meninos e 
meninas a espelharem-se no comportamento desses personagens. Fra-
ses como “Hora de salvar o planeta!” e “Hora da ação!” presentes na 
propaganda do sapato do Ben 103, assim como “Chegou a nova sandália 
do Homem Aranha com o incrível relógio spider. Nessa aventura, o herói 
é você!”4, são os discursos transmitidos ao público infantil masculino. 
Em contrapartida, a publicidade dos produtos destinados ao público fe-
minino valoriza a vaidade e o prestígio social, conforme se observa nos 
diálogos do comercial da “Barbie Luxury Bag Grendene Kids”5: 

Menina 1: Quando eu crescer, eu quero ser uma estilista famosa e ter 
um blog de moda.

Menina 2: Eu vou querer ser uma pop star e dar muitos autógrafos. E 
você? Quer ser o quê? 

Menina 3: Eu? Eu quero ser amiga de vocês e curtir junto! 

Locução feminina: Nova sandália da Barbie com luxury bag para ar-
rasar sempre!!! 

Quando a Menina 3 diz: “Eu? Eu quero ser amiga de vocês e curtir 
junto!”,  percebe-se que a publicidade reforça os interesses cristalizados como fe-
mininos de socialização com as amigas e de pertencimento a grupos, trazidos por 
Bonfá e Rabelo (2009). Ainda se observa a valorização do glamour e do consumo 
de luxo para obtenção de sucesso na vida, pois, além do cenário sofisticado do co-
mercial, a bolsa vendida com a sandália é chamada de “luxury bag”6, anunciada 

3  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VFJ8TjA0dvw> Acesso em: 23 maio 2015. 

4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5TLReLvocOs> Acesso em: 23 mai0 2015.

5  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pbpCV_ImIeM>. Acesso em: 23 maio 2015.

6  “Luxury bag” traduzido para o português significa “bolsa luxuosa”.
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como o segredo para “arrasar sempre”. Além disso, a publicidade tem um apelo 
à “adultização” precoce, uma vez que as meninas estão maquiadas e produzidas 
como pequenas adultas “fashionistas”. A discussão sobre vaidade, “adultização” 
e necessidade de integração a grupos ficou evidenciada no comportamento de 
meninas das duas escolas. Foi possível enxergar o interesse pela maquiagem, por 
unhas e cabelos pintados. Em alguns casos, observou-se a sexualidade precoce 
representada por estampas de “oncinha”, roupas curtas, justas e “sensuais”, so-
bretudo na escola pública, onde o uso do uniforme escolar praticamente não 
existe. A influência do discurso publicitário e do comportamento de certas per-
sonagens famosas reflete-se no conjunto de imagens.

Cabe aqui relatar o episódio presenciado em um dos recreios da 
escola particular. Um grupo de meninas se divertia dentro do banheiro femi-
nino quando brincavam de “salão de beleza”. Um pedaço de papel higiênico 
simulava a maquiagem, enquanto as mãos de uma delas penteavam o cabelo 
da colega. Questionadas sobre o que faziam, prontamente responderam: “es-
tamos arrumando nossa amiga pra que ela fique bonita como a gente”. Per-
cebe-se, então, que, mesmo no “faz de conta”, a necessidade de estar dentro 
de padrões de beleza pauta o recreio escolar. Padrões estes que são reforçados 
por bonecas como a Barbie e as Monster High, tornando-se importantes nor-
teadores para todas as classes sociais.

Pouco importa se a boneca Barbie e seus produtos são da marca Mattel 
(original) ou cópias. O imaginário dos produtos é consumido indepen-
dentemente da classe social; o que realmente importa é que, através 
desses produtos, o corpo da criança se torna um espaço midiático “fe-
liz” para ser consumido e desejado. A infância marcada pela Barbie re-
vela, por meio do corpo infantil, uma infância produto a ser almejada. 
A boneca Barbie, com seu corpo magro, ensina um padrão de beleza 
que está fora das salas de aula (PETERSEN, 2012, p. 66).

Nesse contexto, o recreio pautado pelo universo da Barbie, carre-
gado de estereótipos de perfeição estética e emocional, vem ao encontro das 
discussões de Bauman (2008). Esta boneca linda e loura, dona de seios volu-
mosos, corpo escultural e um armário de “dar inveja”, tem ensinado para as 
crianças os preceitos de uma “vida feliz” dentro da sociedade dos consumi-
dores. “E a felicidade, como todos devem concordar, precisa ser paga” (BAU-
MAN, 2009, p. 52). Investir na “valorização” pessoal, através do consumo de-
senfreado, transforma-nos em mercadorias vendáveis, facilmente aceitas em 
qualquer grupo social. Pois, nenhum consumidor “pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade 
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sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades 
esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável” (BAUMAN, 2008, p. 20).

É importante ressaltar que, além do forte interesse das crianças em 
chamar a atenção para si, transformando-se em “mercadorias” através da pro-
dução de seus corpos com o uso de maquiagem, esmalte, acessórios variados, 
roupas e sapatos de marcas famosas, tem-se evidenciada também a necessi-
dade do registro de tal feito com a câmera de seus celulares, cada vez mais 
presentes no intervalo escolar. Diante desse cenário, cabe lembrar que

o corpo que está “bruto” não é visto, notado, nem “desejado” no am-
biente escolar. A ideia de investir no marketing pessoal alimenta-se da 
“vontade de criar para si um corpo inteiramente pronto para ser filmado, 
fotografado, em suma, visto e admirado” (PETERSEN, 2012, p. 66).

Sobrinho (2014, p. 5) sugere, sob a ótica de Guy Debord, que o su-
jeito contemporâneo “vive do seu próprio espetáculo”. Este espetáculo é me-
diado pelas imagens que cria de si mesmo, demonstrando a identidade que 
deseja ostentar nas suas relações sociais. Nessa perspectiva, os autorretratos 
(selfies) são importantes no processo de representação da “imagem ideal” a 
ser transmitida. A autora ainda complementa que o sujeito que publica a sua 
fotografia em redes sociais o faz com o intuito de obter maior visibilidade e 
ser “‘consumido’ pelo olhar do outro” (SOBRINHO, 2014, p. 11).

Outro fato a ser destacado foi protagonizado por duas meninas e um me-
nino que brincavam de “casinha” com os produtos da Barbie. Um aluno de fora da 
cena avisara-lhes que estavam sendo fotografados. Logo, o menino que participava 
do “faz de conta” fugiu da câmera. Embora ele estivesse representando o “papel 
masculino” do Ken7, sentiu-se envergonhado por se envolver com brinquedos de 
personagens divulgados pelo mercado como sendo “de meninas”. Steinberg e Kin-
cheloe (2004) explicam que a mídia e a sociedade continuam incentivando uma 
forte divisão de gêneros, na qual grupos de garotos não interagem com grupos de 
garotas. Tal atitude tem sido responsável por privar os pequenos de fazerem suas 
próprias escolhas de entretenimento no intervalo escolar. Não é raro presenciar-
mos cenas de crianças que são excluídas por outras, e “o sexo é uma fonte de 
exclusão centralizada em torno de concepções masculinas e femininas. Para os ga-
rotos, masculinidades não hegemônicas (não ser atlético, não aderir ao futebol) são 
motivo para exclusão” (STEINBERG; KINCHELOE, 2004, p. 221). Certamente, 

7  Personagem que é o namorado da Barbie.
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este mesmo aluno não se esconderia se fosse fotografado com uma bola nos pés. 
Baccega (2008) amplia esse raciocínio quando afirma que não só o mundo dos 
personagens, mas também as celebridades e as marcas corporativas difundidas pela 
mídia exercem importante influência no comportamento e na formação identitá-
ria do ser humano.  

Estilos de vida manifestam-se através de práticas, hábitos e signos que 
a cultura midiática veicula e fomenta, haja vista a criação de celebri-
dades midiáticas, ícones cadentes do consumo e para o consumo. No 
conjunto de estilos de vida contemporâneos percebe-se a participação 
fulcral do consumo cultural como balizador de status, distinção e per-
tencimento (BACCEGA, 2008, p. 140).

Prova disso é o futebol, que aparece como a prática esportiva predo-
minante nas duas instituições. Este esporte é extremamente valorizado pela 
mídia brasileira e acaba por conduzir as escolhas de divertimento no inter-
valo escolar. Destacado como um entretenimento masculino, apenas uma 
menina da escola particular foi registrada praticando tal atividade. O futebol 
é tão relevante que pode influenciar até mesmo o modo de vestir de alguns 
meninos, que seguem estilos de jogadores famosos. Nesse sentido, a grife es-
portiva Nike, uma das maiores patrocinadoras do esporte de alto rendimento, 
foi registrada como a preferida dos jovens das duas escolas, sendo encontrada 
principalmente nas suas chuteiras. De acordo com Baccega (2008, p. 3):

Desenha-se a importância da marca, da grife, às vezes maior que as 
características do bem produzido. Ela tornou-se indispensável para a 
venda rápida do produto. É aí que o consumo entra com largueza de 
espaço, dessa vez muito maior que aquele que já tinha obtido na mo-
dernidade: somos a grife de roupa que vestimos, da bolsa que usamos, 
do carro que temos.

Percebe-se que os estudantes não somente se exibem com as grifes 
famosas utilizadas pelos jogadores, mas também sustentam uma lógica da 
“ostentação”, sobretudo na escola pública. Levados por uma “adultização” 
precoce, usam brincos, colares, tatuagens falsas, bonés de “aba reta” (encon-
trados muitas vezes na escola municipal e apenas uma vez, por um menino 
negro, na escola particular) e roupas que também remetem à cultura do 
“funk ostentação”, originado nas favelas brasileiras e atualmente muito di-
vulgado pela mídia, através dos canais de TV aberta. Bauman (2008) amplia 
essa discussão quando afirma que os consumidores são seduzidos a adquirir 
determinados produtos para assegurar a sua autoestima e posição social.
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Bombardeados de todos os lados por sugestões de que precisam se equi-
par com um ou outro produto fornecido pelas lojas se quiserem ter a 
capacidade de alcançar e manter a posição social que desejam, desem-
penhar suas obrigações sociais e proteger a auto-estima – assim como 
serem vistos e reconhecidos por fazerem tudo isso –, consumidores de 
ambos os sexos, todas as idades e posições sociais irão sentir-se inade-
quados, deficientes e abaixo do padrão a não ser que respondam com 
prontidão a esses apelos (BAUMAN, 2008, p. 74).

Talvez os alunos da rede pública reflitam melhor o estilo de “tribos” 
divulgadas pela mídia, porque crianças que vivem em locais de maior vulne-
rabilidade social e econômica ficam até 9 horas por dia em frente à televisão, 
enquanto o tempo despendido por crianças de classe média e alta é bastante 
inferior. Além disso, o funk vem da periferia, e muitos dos hábitos dessa cultura 
são vistos e vivenciados nos bairros e vilarejos menos favorecidos aos quais per-
tencem muitas das crianças da rede pública. Steinberg e Kincheloe (2004, p. 42) 
confirmam essa discussão quando dizem que “a cultura infantil tem, muitas ve-
zes, de providenciar uma fuga bem-vinda de tão dura realidade — não é de sur-
preender que o tempo gasto assistindo TV seja tão longo entre crianças pobres e 
sem posses”. Nesse contexto, cenas de comportamento agressivo “adulto” foram 
vistas na escola pública, sugerindo uma realidade comum a estes estudantes. 

Além disso, é comum a violência ser difundida pela mídia “como 
o mais eficaz método de resolver os problemas no cotidiano das crianças” 
(STEINBERG; KINCHELOE, 2004, p. 40). Segundo os autores, não é pos-
sível comprovar, através de dados estatísticos, se as atitudes violentas dos in-
fantes estão relacionadas ao que lhes é transmitido pelos games e pela televi-
são. O que se sabe é que conteúdos de caráter violento geram lucros elevados 
para a indústria do entretenimento infantil.

Nesse contexto, encaminha-se para a parte final da análise com uma 
pequena discussão a respeito Resolução 163 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA), aprovada em março 
de 2014, proibindo qualquer comunicação mercadológica direcionada 
a crianças. Desde então, essa norma tem sido motivo de muitos deba-
tes entre órgãos defensores da Criança e do Adolescente e o mercado 
publicitário. Cabe ressaltar que muitos anunciantes não têm respeitado 
a Resolução 163. A entrevistada ressaltou que a norma ainda não tem 
poder de lei e que é uma questão que preocupa muito o mercado. 
Disse que não concorda com essa proibição e julga ser abusiva ao mer-
cado uma lei que considere abusiva a comunicação com as crianças. 
Lembra-se que não é objetivo deste estudo posicionar-se a favor ou 
contra a Resolução 163. Apenas refletir que, quando se está diante de 
um cenário delicado como este, pode-se perceber novamente a ilu-
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são da liberdade de escolhas defendida por Bauman (2008) e Barber 
(2009). Não somente o consumidor vive essa realidade, mas também o 
comunicador ou o profissional de marketing,  uma vez que o sistema 
capitalista contemporâneo parece estar literalmente consumindo a si 
próprio, deixando a democracia em perigo e o destino dos cidadãos 
incertos. Embora aja como se prezasse e aumentasse a liberdade, torna 
o significado da liberdade ambíguo numa época em que comprar pa-
rece ter se tornado um sinalizador mais persuasivo de liberdade do que 
votar, e aquilo que fazemos sozinhos no shopping é considerado mais 
importante para moldar nosso destino do que o que fazemos juntos na 
esfera pública (BARBER, 2009, p. 49).

Portanto, ao final desta discussão, pode-se concluir que o mercado do 
licenciamento, através do mundo encantado dos personagens e da publicidade 
dos seus produtos, tem pautado significativamente as práticas de consumo infan-
til presentes no intervalo escolar, sem distinção de classes sociais. Compreende-se 
que a pedagogia do consumo transmitida pela mídia tem ensinado não só o que as 
crianças devem ter para serem felizes, mas também como devem viver e recrear na 
sociedade de consumo. Embora o recreio seja entendido como um momento de 
liberdade, as crianças não percebem que, na maioria das vezes, estão presas a iden-
tidades e modos de brincar cristalizados pela cultura midiática contemporânea.  

Narodowski (1998, p. 172) esclarece que a infância “não é um produto 
da ‘natureza’, mas uma construção histórica própria da modernidade”. O autor 
sugere que a “infância moderna” em que a criança é “obediente, dependente, 
suscetível de ser amada” tem se encaminhado para dois “grandes polos de atra-
ção”: o da infância “hiper-realizada” (“infância da realidade virtual harmônica e 
equilibrada”) e o da infância “des-realizada” (“infância da realidade real violenta 
e marginal”) (NARODOWSKI, 1998, p. 174-175). Apesar de serem opostos, am-
bos são marcados por uma crescente independência e autonomia infantil.

A partir destes conceitos, evidenciam-se características da infân-
cia “hiper-realizada” presentes no comportamento dos estudantes analisa-
dos. Essa, segundo o autor, “trata-se das crianças que realizam sua infância 
com a internet, os computadores, os sessenta e cinco canais de TV a cabo, 
os videogames e que há tempo deixaram de ocupar o lugar do não-saber” 
(NARODOWSKI, 1998, p. 174). Nesse sentido, a escola e os pais não são 
as únicas fontes de aprendizagem; pelo contrário, cada vez mais a criança 
contemporânea tem sido “pedagogizada” pela mídia e pelas novas formas de 
tecnologia, colocando em risco os modelos pedagógicos tradicionais (NA-
RODOWSKI, 1998). Belloni (2008, p. 719) vem ao encontro do discurso de 
Narodowski, quando afirma que
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no campo da educação, tem-se mesmo necessidade de conhecer melhor 
nossos alunos. De repente, a escola já não compreende a criança, que 
fala e escreve outra língua, que sabe coisas que a professora não entende 
muito bem e que os pais, muitas vezes, ignoram por completo, subver-
tendo a relação tradicional entre o adulto-que-sabe e a criança-que-não-
sabe. O chamado conflito de gerações se aprofunda e toma a forma de 
um abismo técnico e de divergências éticas, mais radicais do que nunca, 
podendo gerar incompreensões e uma incomunicabilidade maior que as 
descontinuidades que separavam as gerações precedentes.

Apesar de se ter abordado por diversas vezes a influência pedagógica 
da mídia na cultura infantil, acredita-se que ainda se faz relevante uma breve 
discussão sobre o forte consumo de tecnologia presente nos intervalos esco-
lares. Percebe-se que os alunos utilizam seus dispositivos eletrônicos com 
facilidade e conhecimentos “natos”. Diferente do que se imaginava antes da 
realização desta pesquisa, os tablets e celulares têm funcionado como im-
portantes “integradores” nas relações sociais dos alunos. Nesse sentido, nota-
ram-se mais crianças fazendo uso coletivo do que individual de seus gadgets. 
Pirola (2012, p. 10) confirma essa percepção quando diz que

os jogos de baralho, de totó, os brinquedos, ou os celulares e ipods que 
portam, não são simples objetos de desejo em si. São condicionantes da 
interação, ou seja, semioticamente falando, são objetos-modais que per-
mitem estar junto, brincar junto, rir junto, fruir com o outro. As crianças 
e jovens têm nos produtos de consumo um pretexto ou um elemento de 
aproximação, e até de aceitação. Os bens de consumo são extensões do 
corpo e da identidade, logo, de aceitação por parte dos grupos.

Percebe-se que, apesar de a tecnologia portátil estar presente nas duas ins-
tituições, ela ficou mais evidenciada na escola particular, onde, inclusive, a quali-
dade e a modernidade dos aparelhos são superiores aos encontrados com os alunos 
da rede pública. Percebe-se que ouvir música, assistir a vídeos do YouTube e aces-
sar o Facebook são algumas das preferências dos jovens fotografados. Porém, evi-
dencia-se o maior interesse dessa faixa etária pelos games (ou jogos eletrônicos) no 
intervalo escolar. Este consumo apareceu de formas até mesmo surpreendentes.

Durante todos os seis recreios fotografados na escola particular, um 
grupo de crianças foi visto encenando o que mais parecia a “nostálgica” brin-
cadeira de “menino pega menina” ou “polícia pega ladrão”. Curiosamente, 
um aluno explicou que, na verdade, brincavam algumas vezes de Five Nights 
at Freddy’s e outras, de Minecraft, dois jogos eletrônicos de ação e suspense 
da atualidade. Interessante que nenhum deles estava com seu celular ou ta-
blet nas mãos. Desta forma, as barreiras que separavam o “real” do “virtual” 
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haviam sido rompidas, e o imaginário infantil estava sendo mediado pelo 
“faz de conta” do universo eletrônico contemporâneo. Nesse contexto, ques-
tiona-se: se o imaginário das crianças, muitas vezes, é pautado pela indústria 
cinematográfica, por que não poderia se espelhar nas tramas envolventes dos 
jogos eletrônicos? Entende-se que a nova forma de brincar percebida nos 
alunos da escola particular confirma o discurso de Steinberg e Kincheloe 
(2004) de que a tecnologia do videogame tem modificado a natureza midiá-
tica e a maneira que ela influencia a cultura contemporânea.

Considerações

Ressalta-se que os estudantes, tanto da escola pública como da esco-
la privada, apresentaram, na maioria das suas escolhas de consumo e lazer, 
características de infâncias constituídas a partir da cultura da sociedade de 
consumo, conforme evidenciaram as reflexões da “infância licenciada” e da 
infância “hiper-realizada”. 

Apesar de o recreio ser um momento de liberdade para infinitas brinca-
deiras dentro de um contexto de “recriação”, a criança contemporânea, indepen-
dentemente da situação socioeconômica, tende a estar “presa” a atitudes e mode-
los de divertimento conduzidos pela cultura da mídia. Desta forma, seu espaço 
para exercitar a criatividade e a sua naturalidade ao brincar é diminuído pela abun-
dância de produtos, tecnologias e significados ofertados pelo mercado. Sabe-se que 
não é possível evitar e, tampouco, ignorar este cenário de pedagogia midiática que 
influencia diretamente na formação identitária dos consumidores, especialmen-
te da criança contemporânea. Porém, acredita-se ser importante o surgimento de 
mais discussões relevantes como essa a fim de promover uma maior conscienti-
zação da sociedade, principalmente dos comunicadores, pais e professores que, 
de uma forma ou de outra, são responsáveis pela educação e a socialização dos 
pequenos. Os caminhos trilhados nesse artigo não tiveram a pretensão de esgotar a 
temática, mas sim de contribuir para que mais olhares e reflexões possam emergir 
desse cenário fértil que reflete a relação e educação e consumo.
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A publicidade e consumismo infantil: reflexão 
sobre os desafios escolares

Iris Tomita1

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR

Apresentação

Temas que envolvem a infância, a publicidade e a escola são sem-
pre desafiadores, pois  debater sobre assuntos relacionados à criança hoje 
exige um olhar atento sobre o contexto social, considerando uma sociedade 
marcada pela diversidade, cada vez mais acentuada. O universo em que a 
criança está mergulhada é recheado de referências visuais constantemente 
estimuladas por diversos recursos midiáticos patrocinados pela publicidade. 

Observa-se que, cada vez mais, a escola enfrenta o desafio de ensinar 
e educar diante da preferência das crianças pelas informações televisivas pos-
sivelmente em detrimento do conhecimento pelas tradicionais metodologias 
adotadas por professores na escola. Esta situação vem despertando interesse 
de pesquisadores que se preocupam com as consequências da intervenção da 
mídia no comportamento social infantil.

Este trabalho apresenta reflexões sobre os desafios escolares e busca 
base no referencial filosófico do pressuposto teórico-metodológico de media-
ção proposto por Vygotsky, privilegiando o papel do educador no processo de 
educar, e destaca a importância da prática docente que considera o ambiente 
midiático do aluno como ponto de partida da relação professor e aluno.

1  Graduada em Publicidade e Propaganda, mestre e doutora em Educação e professora adjunta 
do Departamento de Comunicação Social da Unicentro-PR. E-mail: parairis@gmail.com.
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Educação pela televisão

Ao ingressar em sua vida escolar, a criança chega com inúmeras 
informações, pois “ela já traz consigo experiências, atitudes, valores, hábitos 
de linguagem, que constituem e refletem a cultura de sua família e de seu 
meio social” (HARPER, 1988, p. 75). 

As experiências intensas em casa não se restringem somente ao contato 
com os pais e os irmãos, mas também com outro membro tão importante e tão 
presente quanto qualquer um da família: a televisão. É por ela que as crianças são 
alfabetizadas e é com ela que a criança convive, sendo uma peça tão importante 
que mais de 90% das casas têm este aparelho garantido em seus lares e é, muitas 
vezes, priorizada em relação a outras necessidades básicas (CANCLINI, 1996). O 
contato intenso da criança com a televisão permite que novas experiências e formas 
de perceber o mundo sejam reordenados de acordo com uma cultura contempo-
rânea que tem a imagem como principal forma de expressão (PEREIRA, 2002).

Essa forte presença da cultura da imagem televisiva ganha força pe-
las consequências provocadas pelas mudanças estruturais das famílias. A vida 
moderna torna os pais ocupados com diversas atividades, tornando-se ausen-
tes na educação dos filhos em seus lares. Paralelamente, o aumento da vio-
lência e da criminalidade, e até mesmo o desenvolvimento de arquiteturas 
voltadas ao recolhimento, contribuem para que os pais optem por atividades 
que fixem seus filhos em casa, entretidos com internet, computador, televi-
são, celular ou outros aparelhos eletrônicos, com o intuito de protegê-los. 
Pesquisas indicam que as crianças brasileiras passam, em média, quatro horas 
na escola e o dobro de tempo em frente à televisão e à internet.

As diferentes diversões disponíveis no mercado promovem o encanta-
mento pelo espetáculo de imagens rápidas, cuja linguagem peculiar estimula 
a criança e desenvolve o raciocínio compatível com a linguagem tecnológica. 
Complementando essa reflexão, Eugênio Bucci (1997, p. 9-11)  afirma que

a televisão é muito mais do que um aglomeramento de produtos des-
cartáveis destinados ao entretenimento de massa. No Brasil, ela consis-
te num sistema complexo que fornece o código pelo qual os brasileiros 
se reconhecem brasileiros. Ela domina o espaço público (ou a esfera 
pública) de tal forma, que, sem ela, ou sem a representação que ela 
propõe do país, torna-se quase impraticável a comunicação — e quase 
impossível o entendimento nacional. […] O que não é iluminado pelo 
jorro multicolorido dos monitores ainda não foi integrado a ele.
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Tudo isso contribui para o sentimento de culpa e, para além da con-
sequência do convívio com a linguagem midiática, uma alternativa de com-
pensar a ausência ocorre com o consumo dos sonhos encantados prometidos 
pela publicidade televisiva.

Questões sobre a publicidade infantil

Adorno (1985, p. 151) lembra que, inicialmente, a publicidade “tinha 
por função orientar o comprador pelo mercado, ela facilitava a escolha e pos-
sibilitava ao fornecedor desconhecido e mais produtivo colocar sua merca-
doria”. Posteriormente,  passou a objetivar a eliminação da concorrência e a 
inversão de valores de características reais do produto em detrimento de pres-
tígio. O investimento publicitário começava a despontar positivamente para os 
negócios. A propaganda então legitimava seu espaço nos meios de comunica-
ção, assegurando com isso sua utilidade em financiar a manutenção dos meios.

Hoje, vivemos diante de centenas, senão milhares, de impactos de 
anúncios que nos cercam até mesmo em lugares inesperados. Essa é uma das 
grandes características da propaganda: comunicar sem que queiramos ser co-
municados. Para minimizar sua característica invasiva, a propaganda utiliza 
uma linguagem sedutora que consegue, insistentemente, vencer pelo cansa-
ço. Podemos, desta forma, afirmar que, enquanto papel mercadológico, os 
profissionais da propaganda desempenham suas funções com êxito. Basta 
observarmos o que está em nossa volta: por onde andamos, onde sentamos, 
há um anunciante oferecendo algum tipo de conforto sem que estejamos 
desconfortáveis, e “a paisagem torna-se um mero pano de fundo para letrei-
ros e logotipos” (ADORNO, 1985, p. 152). 

Nos lares, a propaganda entra nas casas e dá um jeito de se aproximar 
das pessoas pelos meios de comunicação e outros recursos tecnológicos. Assim, 
ocorre sua comunicação com a criança. Sem pedir licença, a televisão informa 
e responde ao que não foi perguntado, revelando o que até então era omitido, 
aguçando a curiosidade, antecipando etapas do processo de crescimento pre-
cocemente, rompendo fronteiras entre o mundo infantil e o mundo adulto.

Quando se assiste à televisão em vez de falar, se destrói a capacidade de as 
crianças desenvolverem suas próprias vozes e seu poder de imaginação. [...] 
Ao destruir a autêntica oralidade, a televisão anula também os fundamentos 
da alfabetização, porque o desenvolvimento desta depende da prévia exis-
tência da oralidade (BUCKINGHAM, 2002, p. 42. Tradução nossa).
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Apesar da característica intrusiva, a propaganda vem ganhando em-
patia do público por manter contato constante com seus consumidores, por 
ouvi-los e por oferecer-lhes uma possibilidade para um mundo mágico. Isso 
porque o publicitário procura conhecer o comportamento coletivo e reco-
nhece os desejos para conquistar a simpatia por meio de uma roupagem 
esteticamente sedutora e uma linguagem persuasivamente acessível. Passa 
então a impressão de que a propaganda entende e fala a nossa língua. Essa 
linguagem utilizada pela propaganda, muitas vezes com toque de humor, 
acaba sendo facilmente incorporada nas falas das pessoas, extrapolando sua 
finalidade de consumo do produto em oferta para venda. Percebemos que 
a linguagem do jovem é incorporada pela linguagem da mídia e vice-versa. 

A linguagem fácil da propaganda aliada à fragilidade da escola con-
tribui para explicar o desinteresse dos alunos. O professor, portanto, enfrenta o 
desafio em lidar com crianças e jovens influenciados pela linguagem midiática.

A sedução da publicidade infantil

Há centenas de projetos de lei no Congresso Nacional que intentam 
restrições à publicidade infantil, mas há pouco avanço nesse sentido, pois há 
um lobby sistematicamente organizado para garantir sua manutenção. 

A preocupação com a relação da criança com o universo publicitário 
é tema debatido em eventos como a Cúpula Mundial de Mídia para Crianças 
e Adolescentes, promovido pela World Summit on Media for Children Founda-
tion, assim como outras iniciativas como a campanha “Quem financia a baixaria 
é contra a cidadania”, do Conselho Federal dos Jornalistas; a “Infância livre do 
consumismo”, do Movimento de mães, pais e cidadãos inconformados com a pu-
blicidade dirigida às crianças. Além de iniciativas promovidas por órgãos de classe 
da Propaganda, como o Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP) e o Con-
selho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), que objetivam 
assegurar os direitos do consumidor e garantir o respeito ao público infantil. 

A busca de alternativas para driblar a sedução da publicidade in-
fantil é um consenso, independentemente de referenciais filosóficos, te-
óricos ou metodológicos. A questão é como promover soluções para uma 
comunicação mais saudável com o universo infantil. Driblar os encantos 
das promessas publicitários é uma tarefa árdua, como lembra Dowbor 
(2016, p. 86) ao dizer que
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a publicidade infantil é apenas uma das engrenagens, cuja essência está 
centrada em bens de consumo como alimentos, roupas, brinquedos e, 
cada vez mais, também em produtos e serviços cosméticos. O mecanis-
mo está bem amarrado. [...] O martelar publicitário gera um consumis-
mo obsessivo, que assegura o lucro das empresas produtoras e dos inter-
mediários comerciais, o que, por sua vez, paga a publicidade e permite 
fechar o ciclo. [...] O consumismo infantil, portanto, não constitui um 
sistema à parte; as crianças estão inseridas no sistema adulto e no sistema 
econômico em geral.

Nas palavras do autor, o assédio comercial dirigido às crianças é co-
varde diante da fragilidade dos mecanismos de defesa infantis. Mais do que 
consumismo, o descompasso reside no fato de estarmos diante da mistura do 
discernimento entre o que nos é necessário e o que o mundo econômico está 
interessado em nos vender. 

Embora as propagandas estimulem o desejo de consumo dos obje-
tos veiculados diante de diversos estímulos, vale observar que a criança não é 
um ser totalmente passivo, pois ela tem desejos e interesses próprios, vontade 
de aquisição de certos produtos. E não somente as crianças são seduzidas 
pela publicidade, mas também adolescentes e adultos, potencialmente in-
fluenciáveis por anúncios (TAILLE, 2016). 

A relação de intimidade gerada entre a criança e o universo consu-
mista propagado pela publicidade comercial remete à preocupação de Betto  
ao afirmar que,

se uma criança associa sua felicidade a propostas consumistas, sua frus-
tração e sua infelicidade serão inevitáveis, seja pela impossibilidade de 
saciar o deseja, seja pela incapacidade de cultivar sua autoestima a par-
tir de valores enraizados em sua subjetividade. (BETTO, 2016, p.100)

Ao retomar as preocupações em relação à vulnerabilidade infantil, 
Taille (2016, p. 119) diz que

é louvável que se criem leis que protejam a criança de influências externas, 
as quais ela tem dificuldade de perceber e às quais tem poucos recursos 
para resistir. Todavia, em se tratando de consumo, onipresente na socieda-
de atual, por melhores que sejam as leis de proteção, a criança ainda será 
submetida a uma avalanche de mensagens sedutoras e acabará tornando-
se uma consumidora. Logo, além de protegê-la, é preciso prepará-la para 
ser uma consumidora consciente. Isso se faz com educação.
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Distanciamento da escola e aproximação da mídia

Ao ingressar na vida escolar, a criança chega à escola cheia de so-
nhos e entusiasmo para descobrir novidades, mas aos poucos esse entusiasmo 
entra em choque com uma linguagem diferente da sua, com uma disciplina 
com a qual não está acostumada, com uma hierarquia de valores incom-
patível com a sua vivência cotidiana. A criança “descobre que os assuntos 
estudados têm pouca relação com o que gostaria de saber, que os exercícios 
são monótonos e repetitivos e que os professores não levam suas perguntas a 
sério” (CÓRIA-SABINI, 1990, p. 158). 

Entre os grandes desafios nos dias de hoje, professores atuam em 
classes numerosas e heterogêneas que recorrem às atividades rotineiras de 
exercícios repetitivos e exposições verbais. Diante desse ambiente, não há 
uma relação dialógica e a fala do aluno é, por vezes, ignorada, dificultando a 
relação entre o professor e o aluno, pois o

conhecimento que vem dos livros ou da palavra do professor, e nunca 
da experiência e da pesquisa dos próprios alunos é recebido, memori-
zado, repetido e arquivado. [...] Não é recriado pelos que estão ali para 
aprender. Em consequência, aquilo que a escola ensina pouco ou nada 
tem a ver com a vida, com a experiência, com as necessidades e com os 
interesses dos educandos (HARPER, 1988, p. 108).

Apesar de seus questionamentos, a escola ocupa um papel relevante 
na sociedade, pois é um projeto idealizado de um espaço socializador para 
formar cidadãos emancipados, por meio do qual se procura garantir o direito 
de acesso ao conhecimento universal, igualitário e democrático. No entanto, 
a escola convive hoje com casos de violência, indisciplina, drogasque fazem 
com que os próprios educadores questionem seus papéis, causando muitas 
vezes um desânimo diante da desvalorização da profissão. 

Essas características refletem as marcas de instabilidade gerada 
pelo sentimento de impotência, diante da inversão de valores com as gran-
des transformações históricas da sociedade e com a expansão da tecnologia 
e dos meios de comunicação, acusados frequentemente de serem os causa-
dores dessa desestabilização motivada pela influência exercida pela cultura 
industrial. Inspiradas na visão frankfurtiana da teoria crítica, tentativas vêm 
sendo feitas no intuito de refletir e questionar o conteúdo ideológico uti-
lizado pela mídia, como evidenciado na perspectiva da educação para os 
meios (SOARES, 1999). 
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No entanto, os retornos positivos dessa prática nem sempre atendem às 
expectativas. Primeiramente, observa-se o distanciamento da proposta de visão crí-
tica, pois o professor pode lidar com uma linguagem que, muitas vezes, é diferente 
da linguagem de seus alunos, enquanto a publicidade procura aproximar-se de seu 
público. Mas qual seria o parâmetro para identificarmos o momento que a criança 
está preparada pra assisti-la? Censurar e selecionar os programas a que seus filhos 
podem assistir pode ser um caminho. Mas será que assim se educa?

Se a aprendizagem do conteúdo escolar requer a importância da me-
diação do professor para promover a passagem do pensamento cotidiano para 
o pensamento científico, é necessária uma reflexão do professor para o “fato 
de que o aprendizado das crianças começa muito antes de elas freqüentarem a 
escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na 
escola tem sempre uma história prévia” (VYGOTSKY, 1994, p. 110). 

Em sua teoria do nível de desenvolvimento proximal, Vygotsky 
(1994) enfatiza a importância da aproximação de conhecimentos conquista-
dos socialmente; portanto, já pertencentes ao indivíduo, aos conhecimentos 
que ele é capaz de desenvolver pela mediação, a fim de adquirir conheci-
mentos de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana.

Nesse sentido, a linguagem é de extrema relevância no processo de 
mediação, porque ela estabelece um canal de comunicação entre as pessoas. 
O desafio é promover um ambiente escolar que seja favorável ao aprendiza-
do do aluno por meio de uma linguagem compatível com as suas percep-
ções. A pedagogia da comunicação sugere que se estabeleça uma comunica-
ção escolar com os conhecimentos, ou seja, “dialoga-se com os meios e suas 
mensagens, em vez de falar dos meios” (PORTO, 2001, p. 29).

Reflexões sobre a relação publicidade e consumismo infantil

Pela lógica do lucro, a publicidade comercial infantil tenta se inserir 
no sistema e em seus valores, independentemente da publicidade dirigida a 
elas. A preocupação com o tema desperta inúmeras conversas com professo-
res sobre os rumos da educação. Isso tem levado, em particular, a inquietude 
das escolas, que “cada vez mais acabam substituindo o universo afetivo fami-
liar, os convívios que deveriam ser da vizinhança, a mobilidade que deveria 
ser da rua e das brincadeiras de bairro […]. A escola não pode fazer todos 
os papéis” (DOWBOR, 2016, p. 89). O que leva a pensar que o conjunto do 
sistema escolar está enfrentando uma necessidade de reinvenção.



Série Comunicação e Educação - Volume 4

126 |  Luzia Mitsue Yamashita Deliberador | Mariana Ferreira Lopes  

A cultura visual é um campo que estuda a construção social da ex-
periência visual, enfatizando as experiências diárias. O alfabetismo cultural 
conduz à consciência crítica da realidade para resistir a processos de hege-
monias e dominações (FERREIRA, 2011). O educador espanhol Fernando 
Hernandez propõe que a compreensão da cultura visual seja um dos prin-
cipais objetivos da educação escolar. A necessidade de educar visualmente 
as crianças na perspectiva da alfabetização visual surge como resposta à si-
tuação emergencial diante do crescente impacto das imagens na atualidade. 

Esta ampliação do conhecimento para a cultura visual se tornou im-
prescindível em uma sociedade como a atual, saturada de imagens que amea-
çam uniformizar o gosto dos indivíduos, criando estereótipos, impondo valores 
e modelos e constantemente estimulando novas necessidades latentes. Isso 
implica em uma mudança qualitativa e significativa no processo de ensino-
-aprendizagem, uma vez que “não podemos dizer que estamos na cultura da 
imagem e abordar esse fenômeno social com as estratégias e os procedimentos 
de análise dos anos 60, ou dos anos 20” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 29).

Ao convocar outros textos e imagens não escolares, o professor pode  aju-
dar a compreender a realidade, a continuar o processo de examinar os fenômenos 
que nos rodeiam de uma maneira questionadora e a construir “visões” e “versões” 
alternativas não só diante das experiências cotidianas, mas também diante de ou-
tros problemas e realidades distanciados no espaço e no tempo do nosso.

Ao trabalhar com a cultura visual amplia-se o repertório de imagens 
a serem estudadas em sala de aula, uma vez que não se trata mais apenas dos 
objetos já consagrados, como defende Hernández (2000, p. 50),

mas sim dos que se produzem no presente e aqueles que fazem parte 
do passado; os que se vinculam à própria cultura e com as de outros 
povos, mas ambas desde a dimensão de “universo simbólico”; os que 
estão nos museus e os que aparecem nos cartazes publicitários e nos 
anúncios; nos videoclips ou nas telas da Internet; os realizados pelos 
docentes e pelos próprios alunos.

Kerry Freedman (1998) também defende que a cultura visual popu-
lar — aquela a que os alunos têm acesso fora da escola, na maioria das vezes 
veiculada pela mídia — faça parte do conhecimento sobre arte e, consequen-
temente, faça parte do currículo escolar.

A autora chama a atenção para o modo como a cultura de massa 
se apropria das imagens da arte e cria novos significados, distorcendo-as sig-
nificativamente. O modo como o cinema, por exemplo, tem representado 
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os artistas ajudou a moldar as concepções que as pessoas têm sobre a arte, e 
estas nem sempre correspondem à realidade. 

A publicidade também se apropria das imagens da arte, tentando educar 
as pessoas e construindo uma realidade na qual elas ajam como consumidoras, pois 
não só vende produtos, vende políticas. Segundo a autora, alguns estudos sobre a 
apropriação das representações da propaganda demonstraram que os alunos não 
veem essas imagens criticamente a menos que sejam ensinados a fazê-lo (FREED-
MAN, 1998). Isso quer dizer que as relações entre as várias formas de cultura visual 
deveriam fazer parte do currículo escolar, pois suscitam questões importantes que 
deveriam ser discutidas em sala de aula. Bucci (1997) destaca que a crítica da tele-
visão não deve lidar exclusivamente com os seus aspectos estéticos, mas sim levar 
em consideração que se discute a cultura, a sociedade e seus sujeitos. 

Contudo, uma boa base crítica não se restringe a criticar e manter pos-
turas de resistência, sendo necessário buscar, no diálogo e na alteridade, alter-
nativas para sobreviver em um mundo com tanta agilidade e ritmo desenfreado 
para que não haja descompasso entre a vida na escola e a vida na sociedade.

É no diálogo, na ação comunicativa que, por um lado, os seres huma-
nos vão crescendo em consciência, pois consciência é um processo 
infinito de busca de respostas, de razões; por outro lado, é nesse diálogo 
que, conjuntamente, nos entendemos e buscamos estabelecer possí-
veis acordos (GUARESCHI, 2016, p. 124).

Em se tratando de crianças, o processo de diálogo deve ser guiado 
pela pergunta, que é a estratégia para fazer as pessoas pensarem. Paulo Freire 
(2002), ao discutir as práticas pedagógicas, previne que devemos evitar as ten-
tações de autoritarismo, situações opostas ou espontaneísmo, sem que haja a 
suposição que um saiba mais que o outro, de inferioridade ou não fazer nada, 
a fim de deixar porta do crescimento aberta. 

A educação tradicional, tanto no lar como na escola, exigia uma discipli-
na rígida que estava sujeita a castigos ou a punições, porque havia uma crença de 
que, dessa forma, se educava a criança para a vida. Os representantes do escolano-
vismo criticaram a pedagogia tradicional, entendendo que cada indivíduo é um ser 
único. O papel do professor é o de orientador da aprendizagem, porque o impor-
tante é aprender a aprender. A questão pedagógica é deslocada do intelecto para o 
sentimento. Apesar da sensibilidade e dos avanços em promover a aprendizagem 
sem necessariamente ser tortuosa, há ainda lacunas que não foram resolvidas. 

Diante da falta de domínio sobre a situação, a alternativa mais pal-
pável é a crítica aos meios, que é o “bicho-papão” causador de todos os males. 
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Mas, e quando o “bicho-papão” é divertido e é, às vezes, o melhor amigo da 
criança? A TV entende e atende os desejos da criança ao oferecer a fantasia 
de um mundo mágico e ilusório, que lhe é agradável.

Não se trata de uma proposta somente para aproximar a relação 
colocando a TV como um recurso didático. Apesar da tentativa de apro-
ximar a linguagem, “a simples introdução dos meios e das tecnologias na 
escola pode ser a forma mais enganosa de ocultar problemas de fundo 
sob a égide da modernização tecnológica” (MARTÍN-BARBERO apud 
SOARES, 1999, p. 61), ou seja, não passa de um mero pretexto para ca-
muflar um problema mais enraizado do que só falar a língua da mídia: o 
problema encontra-se na incompatibilidade não só de linguagem, mas de 
metodologias de diálogo.

Apesar de a mídia promover uma comunicação unilateral sem aber-
tura para que o receptor dialogue, a tecnologia vem mudando sua postura, 
mesmo que camufladamente, buscando promover uma interatividade apro-
ximando sua linguagem com a linguagem do povo.

Considerações

A tradicional forma de educar vem perdendo sua legitimidade fren-
te às transformações sociais e culturais, uma vez que a escola faz parte desse 
contexto. A cultura, a linguagem, as percepções e as experiências vividas e 
cristalizadas pela criança em sua vivência cotidiana, entram em choque com 
a linguagem escolar. 

É preciso ainda muita reflexão, pesquisa e debate para estudar a re-
lação da mídia e educação escolar, a fim de compreender o desencadeamen-
to das alterações da subjetividade do indivíduo em decorrência das inovações 
tecnológicas. Relembramos que a educação e a comunicação expressam 
valores culturais de formas diferentes e desenvolvem a produção simbólica 
oriunda da relação entre as duas áreas. Por isso, é importante a mediação do 
professor para promover a aproximação entre as linguagens com as quais a 
criança deve dialogar.

Educar para a mídia é inquestionável. O desafio está em identifi-
car possibilidades metodológicas para viabilizar a melhoria da qualidade de 
pesquisas e do ensino, para que o ambiente escolar não seja tão distante da 
realidade cotidiana de seus alunos.
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Ser professor na era digital: atitudes docentes 
em relação ao uso de mídia dos 

alunos durante as aulas 

Priscila Berger1

Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Alemanha

Introdução

Muito se fala sobre o potencial das mídias digitais em contribuir para a 
educação e, em consequência, sobre a necessidade de professores desenvolverem 
habilidades e inovarem seus métodos pedagógicos de acordo com as tecnologias. 
Ao mesmo tempo, afirma-se que a adoção de tecnologia no âmbito educacional 
depende fundamentalmente do professor (PERROTA, 2015), o que realça a im-
portância de analisar as atitudes dos professores quanto às mídias digitais, a fim 
de que as esperadas inovações em educação de fato aconteçam.

As atitudes de professores quanto às tecnologias digitais em edu-
cação podem ser verificadas em uma variedade de contextos. Por exemplo, 
diversos estudos investigaram as atitudes de professores em relação à adoção 
de mídias digitais em práticas pedagógicas em diferentes níveis de ensino (ex. 
JOHNSON, 2012; PETKO, 2012; AVIDOV-UNGAR; MAGEN-NAGAR, 
2014). Considerando que as mídias móveis têm se desenvolvido rapidamente 
e vêm ganhando crescente popularidade em meio aos usuários, os compor-
tamentos de intenso uso de mídias e multitarefa com mídias tornaram-se 
prevalentes, especialmente entre jovens (FOHER, 2006), inclusive em aulas 
universitárias (LAURICELLA; KAY, 2010; HASTALL et al., 2012; BURAK, 

1  Assistente de pesquisa e doutoranda no Departamento de Pesquisa Empírica em Mídia e Comunica-
ção Política na Technische Universität Ilmenau, Alemanha. E-mail: priscila.berger@tu-ilmenau.de.
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2012). Assim, este estudo tem por foco o ambiente universitário, em que os 
estudantes frequentemente fazem uso dos seus próprios dispositivos de mídia 
durante as aulas.

Em relação aos efeitos do uso de dispositivos de mídia e compor-
tamento mídia multitarefa em salas de aula universitárias, estudos têm fo-
cado primordialmente no impacto causado no aprendizado, explorando a 
perspectiva do estudante (LAURICELLA; KAY, 2010; JUNCO, 2012; SANA; 
WESTON; CEPEDA, 2013). Sem dúvida, é altamente relevante compreender 
como os alunos aprendem para que ambientes educativos mais eficazes se-
jam desenvolvidos. No entanto, o lado do professor também é crucial neste 
processo, visto que o papel do professor é fundamental na organização do 
ambiente de aprendizagem. Por isso, é válido verificar a perspectiva do pro-
fessor quanto aos impactos que o uso de mídia em aula produz.

Uso de mídia e seus efeitos nos ambientes de aprendizagem

Os estudos que investigam o uso de mídia em ambientes educacio-
nais sob a perspectiva dos alunos revelam que comportamentos multitarefa 
com mídia produzem déficit de atenção  (LEE; LIN; ROBERTSON, 2012; 
FRIED, 2008; SANA , WESTON, & CEPEDA, 2013), não apenas nos que 
estão usando mídia, mas também nos alunos que apenas veem as telas dos 
dispositivos de mídia de seus colegas (SANA , WESTON, & CEPEDA, 2013), 
além de déficit de memória (HEMBROOKE; GAY, 2003; LAURICELLA; 
KAY, 2010) e impacto negativo nas notas (JUNCO, 2012a; JUNCO, 2012b; 
JUNCO; COTTEN, 2012; BURAK, 2012).

A perspectiva dos docentes em relação ao uso de mídia em aula é 
normalmente investigada em termos de adoção das tecnologias midiáticas 
para propósitos pedagógicos (ex.JOHNSON, 2012; PETKO, 2012; AVIDO-
V-UNGAR; MAGEN-NAGAR, 2014), no entanto, poucos estudos exploram 
a visão dos professores quanto ao livre uso de mídia dos estudantes em aula. 
Um destes poucos casos é Yamamoto (2007), que aponta aspectos negativos 
do uso de notebooks pelos estudantes em aula, conforme ele observou em 
sua própria experiência como docente. Ele afirma que a presença de note-
books nas aulas enfraquece as habilidades dos estudantes em fazer anotações, 
criando uma barreira física e mental entre professores e alunos na sala de 
aula, também prejudicando a possibilidade de o professor controlar o ritmo 
das aulas. Em consequência destas percepções negativas, Yamamoto adotou 
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uma política de proibição de notebooks em suas aulas, afirmando que isto 
produziu um melhor engajamento dos estudantes nas atividades. Além disto, 
ele sugere maneiras de lidar com o uso de mídia durante as aulas, no caso 
de uma completa proibição não se aplicar, como, por exemplo, desabilitar o 
sinal Wi-Fi da sala, andar pela classe durante a aula e estabelecer regras para 
o uso de notebooks (somente para anotações, por exemplo).

Visões mais positivas do uso de mídia dos estudantes em aula fre-
quentemente sugerem que o professor deve incorporar o uso de mídia no pla-
nejamento de suas aulas. Ao comparar uma variedade de projetos que inserem 
dispositivos de mídias nas aulas para propósitos curriculares, Norris, Hossain e 
Soloway (2011) argumentam que há uma diferença entre inserir computadores 
em aula como uma ferramenta suplementar e usá-los como um recurso essen-
cial. No primeiro caso, computadores estão nada mais do que presentes em 
uma aula que segue basicamente um currículo conservador, enquanto no se-
gundo caso os computadores são usados ativamente, estimulando o aprendiza-
do ativo e personalizado, sugerindo que a possibilidade de fazer os dispositivos 
de mídia operar contra ou a favor do ambiente de aprendizagem depende, em 
grande parte, de como os professores os incorporam em suas aulas. Em uma 
posição similar, Grinols e Rajesh (2014), com base em uma revisão de litera-
tura sobre o uso de dispositivos de mídia em salas de aula, argumentam que 
proibir completamente o uso de mídias em aula nos dias de hoje é irrealista e, 
portanto, é mais adequado que se encontre maneiras de inserir o uso de mídia 
nas classes, afirmando que o uso de dispositivos de mídia tem o potencial de ser 
um link entre a classe e o “mundo real”.

Nota-se que há um déficit na pesquisa quanto à perspectiva dos pro-
fessores sobre o uso de mídia dos alunos em aula. Poucos materiais apresen-
tam depoimentos de professores, como Yamamoto, (2007) que se baseia em 
sua própria observação e percepção, em vez de em resultados de procedi-
mentos empíricos, e Avidov-Ungar e Magen-Nagar (2014), que estudam a 
resistência dos professores quanto à adoção de tecnologia em escolas primá-
rias e secundárias para propósitos curriculares, sem considerar o uso livre de 
mídia por parte dos estudantes.

Avaliação de atitudes de professores

Conforme o modelo dos três componentes de atitudes proposto por 
Rosenberg e Hovland (1960), atitudes são fundamentalmente respostas a um 
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estímulo e são classificadas em três classes: cognitivas, afetivas e comporta-
mentais. Considerando que o cenário em que os professores universitários 
desenvolvem suas atividades atualmente consiste em um ambiente onde os 
dispositivos de mídia são onipresentes e o comportamento multitarefa com 
mídias torna-se tendência entre os estudantes, neste estudo, o uso de mídia 
dos alunos durante as aulas é o estímulo mediante o qual as atitudes dos pro-
fessores universitários são investigadas.

O fato de atitudes terem, por definição, caráter ou favorável ou des-
favorável conduz à questão da consistência. Fishbein e Ajzen (1975) afirmam 
que as respostas a um estímulo são consistentes quando as avaliações de um 
indivíduo se colocam ou no lado positivo ou no lado negativo da dimensão. 
Eiser (1994) explica que, normalmente, se alguém tem sentimentos e opini-
ões positivas em relação a um objeto, a tendência será que esta pessoa exiba 
também ações de aprovação em relação a este. Em outras palavras, as ações 
expressas tendem a ser produto das percepções implícitas. Nesta linha de ar-
gumentação, espera-se que os professores que têm percepção e sentimentos 
positivos em relação ao uso de mídia pelos alunos em aula também ajam 
favoravelmente quanto a isto.

Assim, este estudo busca explorar o que professores universitários 
pensam e como eles agem em relação ao uso de mídia dos alunos durante as 
aulas. Baseado no modelo dos três componentes de atitudes (ROSENBERG; 
HOVLAND, 1960), este estudo considera os aspectos implícitos (cognitivos 
+ afetivos) e comportamentais das atitudes de professores universitários, ten-
do as seguintes perguntas de pesquisa:

Pergunta 1: de acordo com as atitudes implícitas dos professores uni-
versitários, quais implicações o uso de mídia dos estudantes em aula traz para 
o ambiente educacional?

Pergunta 2: quais são as atitudes comportamentais que os professo-
res universitários adotam frente ao uso de mídia dos estudantes durante as 
aulas?

Pergunta 3: como as atitudes implícitas e comportamentais dos pro-
fessores universitários podem ser explicadas?

A percepção de quão bem os alunos estão aprendendo é certamen-
te um fator que influencia a atitude dos professores a ser mais favorável ou 
desfavorável em relação ao uso de mídia dos alunos em aula, porém possi-
velmente há uma variedade de fatores que também exercem influência. Por 
isso, aspectos potenciais relacionados às características pessoais e profissio-
nais dos professores são examinados. Primeiramente, a questão geracional 
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pode ser um influenciador em potencial. A computadorização de sistemas 
em larga escala na sociedade vem se desenvolvendo rapidamente nas últimas 
três décadas. Portanto, os que já eram adultos quando este fenômeno come-
çou têm provavelmente uma experiência midiática diferente dos que nasce-
ram ou eram crianças neste período e cresceram na era computadorizada. 
Desta forma, espera-se que:

Hipótese 1: professores que pertencem a gerações mais jovens têm ati-
tudes implícitas mais favoráveis em relação ao uso de mídia dos alunos em aula.

Além disto, a familiarização com dispositivos de mídia é testada 
como fator influenciador. Embora se presuma que pessoas mais jovens sejam 
mais familiarizadas com tecnologias midiáticas, é fundamental reconhecer 
que indivíduos de todas as idades podem ser habilidosos ao lidar com dispo-
sitivos de mídia. Assim, independentemente de gerações, espera-se que: 

Hipótese 2: professores mais familiarizados com dispositivos de mí-
dia, neste estudo mensurado através da quantidade de computadores e dispo-
sitivos móveis que o professor possui, têm atitudes implícitas mais favoráveis 
quanto ao uso de mídia dos alunos em aula.

Considerando estudos sobre o perfil dos nativos digitais — que 
inclui pouca paciência para aulas expositivas, lógica passo a passo e ins-
trução baseada em memorização (PRENSKY, 2001) — e recomendações 
que pesquisadores vêm dando a professores para conduzir classes com-
postas por nativos digitais — por exemplo, tirar o foco do professor e 
colocá-lo no aluno, interagir com os alunos em vez de apenas expor con-
teúdos e estimular a participação dos estudantes (TAPSCOTT, 2009) —, 
a abordagem pedagógica adotada pelos professores é considerada como 
fator influenciador, supondo que: 

Hipótese 3: professores que usam aula expositiva como principal 
método de ensino exibem atitudes implícitas mais negativas quanto ao uso 
de mídia dos alunos em aula.

Por fim, espera-se que as atitudes implícitas determinem em grande 
parte as atitudes comportamentais. De acordo com o princípio de consistên-
cia do modelo dos três componentes de atitude (ROSENBERG; HOVLAN, 
1960), supõe-se que: 

Hipótese 4: professores que que têm atitudes implícitas favoráveis 
têm também atitudes comportamentais favoráveis quanto ao uso de mídia 
dos alunos em aula.
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Métodos

Este estudo de natureza exploratória empregou métodos mistos para 
investigar a perspectiva dos professores universitários quanto ao impacto que 
o uso de mídia pelos alunos durante as aulas causa no ambiente educacional. 
A fase qualitativa foi conduzida primeiro coletando fatores que os docentes 
consideram ser os mais impactados no ambiente de aprendizagem pelo uso 
de mídia dos estudantes. Os dados coletados nas entrevistas da fase qualita-
tiva responderam às perguntas de pesquisa 1 e 2 e informaram o desenvolvi-
mento do instrumento de coleta de dados empregado na fase quantitativa. 
A pesquisa da fase quantitativa permitiu mensurar o caráter das atitudes dos 
professores e que as correlações fossem analisadas para identificar fatores in-
fluenciadores das atitudes, respondendo à pergunta de pesquisa 3.

Fase qualitativa

Nesta primeira fase, três entrevistas semiestruturadas foram condu-
zidas com uma amostra proposital composta por três docentes universitárias, 
todas do sexo feminino, duas do Brasil e uma da Alemanha. Duas atuavam 
na área de Ciências Sociais e uma no campo das Ciências Naturais. Duas 
possuíam, na época, cinco anos de experiência em docência e uma, mais de 
30 anos de experiência.

Com vistas a verificar a primeira pergunta de pesquisa proposta — 
“De acordo com as atitudes implícitas dos professores universitários, quais 
implicações o uso de mídia dos estudantes em aula traz para o ambiente 
educacional?” — e a segunda questão — “Quais são as atitudes comporta-
mentais que os professores universitários adotam frente ao uso de mídia dos 
estudantes durante as aulas?” —, foram extraídas das entrevistas uma série 
de implicações positivas e negativas que, de acordo com a perspectiva dos 
docentes, são produzidas pelo uso de mídia dos alunos em aula. Também 
foram extraídas uma variedade de ações que os professores consideram pas-
síveis de adoção para administrar o uso de mídia dos estudantes em classe. 
A Tabela 1 dispõe as implicações positivas e negativas que correspondem às 
atitudes implícitas e as ações que representam as atitudes comportamentais, 
junto ao respectivo item do questionário usado para medir cada variável na 
fase quantitativa.
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Fase quantitativa

A fase quantitativa deste estudo coletou dados através de um questionário 
distribuído via internet, em língua inglesa, no período entre 29 de agosto e 13 de 
setembro de 2014. Os respondentes foram recrutados através de uma amostragem 
por conveniência, além disto, lhes foi pedido que repassassem o link do questioná-
rio para seus contatos, caracterizando também uma amostra bola de neve.

TABELA 1. Implicações positivas e negativas causadas pelo uso de mídia dos 
alunos em aula de acordo com as atitudes implícitas dos professores e atitudes 

comportamentais extraídas das entrevistas, juntamente com 
o respectivo item do questionário.

Implicações posi  vas Item do ques  onário

O uso de mídia dos alunos em aula…
Relevância para a futura carreira 
dos alunos

…é relevante para preparar os estudantes para a 
carreira no campo em que eu leciono.

Melhora da par  cipação dos 
alunos em classe

… contribui para que os alunos par  cipem mais 
a  vamente em aula ao trazer novas informações. 

Ferramenta para a docência …colabora com meu trabalho como professor 
oferecendo recursos e ferramentas para a a  vidade 
docente.  

Facilitação da contextualização 
dos conteúdos

…ajuda-me a mostrar como os conteúdos trabalhados 
em aula são aplicados na realidade. 

Maior independência aos alunos … é um bom recurso para os alunos buscarem mais 
informações em aula, sem ter que depender de mim 
para responder todas as dúvidas. 

Contribuição para a interação 
entre professor e alunos

…proporciona mais oportunidades para professores 
e estudantes interagirem, estabelecerem diálogo e 
trocarem ideias. 

O  mização da efi ciência das 
aulas

…torna minhas aulas mais efi cientes em geral.

Recurso para o aprendizado dos 
alunos

…contribui para que os alunos aprendam em aula.

Implicações nega  vas Item do ques  onário

O uso de mídia dos alunos em aula…
Mo  vo de distração para alunos …afeta nega  vamente a capacidade dos alunos de 

concentrar-se e seguir as a  vidades desenvolvidas em 
aula. 

Falta de sintonia entre 
professores e alunos

…faz eu sen  r que os alunos e eu não estamos em 
sintonia em termos dos obje  vos e propósitos da aula.

(Continua)
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Implicações nega  vas Item do ques  onário

O uso de mídia dos alunos em aula…
Mo  vo de distração para 
professores 

…atrapalha minha habilidade de focar nas a  vidades 
planejadas e obje  vos da aula. 

Mo  vo de irritação para 
professores

…irrita-me.

Professores sentem-se mal …faz com que eu me sinta mal.

Prejuízo da capacidade dos 
alunos de processar informação 

…prejudica a capacidade dos alunos de processar a 
informação trabalhada em classe. 

Professores sentem-se 
irrelevantes

…faz eu sen  r que meu papel e funções como 
professor não são tão relevantes para o aprendizado e 
desenvolvimento dos alunos. 

Professores sentem-se 
ameaçados

…faz eu sen  r-me ameaçado(a) pelo empoderamento 
que os alunos ganham para verifi car, confi rmar e 
confrontar as informações que eu passo em aula. 

Ações Item do ques  onário

Com que frequência você adota as seguintes ações?
Adaptar método de ensino Eu adapto meu método de ensinar para fazer minhas 

aulas mais interessantes e assim ganhar a atenção dos 
alunos.

Pedir que alunos usem seus 
disposi  vos 

Eu peço para os alunos usarem os seus disposi  vos em 
algumas a  vidades da aula.

Chamar a atenção dos alunos Eu chamo a atenção dos alunos verbalmente quando 
percebo que estão usando mídia para propósitos não 
relacionados à aula. 

Incorporar disposi  vos na aula Eu incorporo o uso de mídia dos alunos nas a  vidades 
das minhas aulas. 

Monitorar o uso de mídia dos 
alunos

Eu caminho pela classe e verifi co o que os alunos estão 
fazendo nos seus disposi  vos. 

Pedir que alunos desliguem 
disposi  vos

Eu peço para os alunos desligarem seus disposi  vos em 
alguns momentos da aula. 

Impor regras para uso de mídia Eu estabeleço regras para o uso de mídia nas minhas 
aulas. 

Proibir uso de mídia Eu proíbo o uso de disposi  vos de mídia nas minhas 
aulas.

Os itens do questionário para implicações positivas e negativas possuem escala de Concordo plenamente, Con-
cordo, Não concordo nem discordo, Discordo, Discordo plenamente e Não sei. Para ações, a escala é Sempre, 
Frequentemente, Às vezes, Raramente e Nunca.

(Conclusão)
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No total, 146 professores universitários responderam o questionário; 
destes, 70% homens e 30% mulheres, com idade média de 46 anos (DP:11.12), 
a maioria alocada em instituições na Alemanha (53%) e no Brasil (28%), per-
tencendo principalmente às Ciências Sociais (27%) e às Tecnológicas (23%).

Resultados

Para responder à terceira pergunta de pesquisa — “Como as atitu-
des implícitas e comportamentais dos professores universitários podem ser 
explicadas?” —, primeiramente uma análise fatorial foi realizada.

TABELA 2: Resultados da análise fatorial para atitudes.
Itens de a  tudes 

implícitas Carregamento dos fatores

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4
Posi  vo p/ alunos e 
professores
Interação professor-aluno .86
Contexto dos conteúdos .84
Ajuda o professor a ensinar .82
Ajuda o aluno a aprender .81

Par  cipação dos alunos .81

Relevância para carreira .74
Independência dos alunos .70
Efi ciência das aulas .63
Nega  vo para professores
Distração para o professor .86
Irritação .78
Sen  mento de desconforto .77
Falta de sintonia com 
alunos .66

Nega  vo para alunos
Processamento de 
informações .75

Distração para os alunos .65
Insegurança docente
Sen  mento de irrelevância .79
Sen  mento de ameaça .76

(Continua)
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Itens das a  tudes 
comportamentais

                                                                                                  Carregamento 
dos fatores

Fator 1 Fator 2
Ações favoráveis
Incorporar disposi  vos .92
Pedir aos alunos que usem .89
Adaptar método .67

Ações desfavoráveis
Proibir .81
Pedir para desligar .80
Chamar a atenção .77
Estabelecer regras .70
Monitorar .60

Autovalor (Eingenvalue)   7.49  2.15 1.18   .89   3.32   1.76
Cronbach’s Alpha     .92     .85   .79   .55     .80     .80
M(DP) 3.14(.97) 2.70(.89) 3.37(.96) 2.25(.87) 2.92(.94) 2.23(.88)

Atitudes implícitas: Análise de componentes principais com rotação Varimax, número de fatores 
limitado a 4, apenas valores > .40, KMO = .86. Atitudes comportamentais: Análise de componentes 
principais com rotação Varimax, apenas valores > .40, KMO = .76.  

A Tabela 2 mostra os quatro componentes extraídos das 16 variáveis 
que mensuraram as atitudes implícitas dos professores, os quais originaram 
novas variáveis: “percepção de impactos positivos tanto para alunos quanto 
para professores” (M = 3.14, DP = .97), “percepção de impactos negativos 
para o professor” (M = 2.70, DP = .89), “percepção de impactos negativos 
para o aluno” (M = 3.37, DP =.96) e “insegurança docente” (M = 2.25, DP 
= .87). E dois componentes extraídos das oito variáveis que mensuraram ati-
tudes comportamentais: “ações favoráveis” (M = 2.92, DP = .94) e “ações 
desfavoráveis” (M = 2.23, DP = .88). A escala das quatro variáveis de atitudes 
implícitas é de 1 a 5, em que 1 corresponde ao menor nível de acordo e 5 ao 
maior nível. Para atitudes comportamentais, 1 corresponde à menor frequên-
cia e 5 à maior frequência.

Para testar as hipóteses de que certas características docentes in-
fluenciam suas atitudes implícitas em relação ao uso de mídia dos alunos em 
aula, análises de coeficiente de correlação de Pearson e de regressão foram 

(Conclusão)
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conduzidas (Tabela 3). A primeira hipótese sugere que professores que per-
tencem a gerações mais jovens têm atitudes implícitas mais favoráveis em 
relação ao uso de mídia dos alunos em aula. As correlações entre as variáveis 
que representam atitudes implícitas e a variável idade resultaram em não 
significativas. Assim, idade não é um fator influenciador das atitudes implí-
citas dos docentes desta amostra quanto ao uso de mídia dos alunos, não 
confirmando a hipótese.

Em segundo lugar, foi suposto que professores que possuem mais 
dispositivos de mídia têm atitudes implícitas mais favoráveis quanto ao uso de 
mídia dos alunos em aula. Uma pequena correlação positiva foi encontrada 
entre quantidade de dispositivos que o professor possui e a percepção que o 
uso de mídia em aula pelos alunos traz impactos positivos tanto para profes-
sores quanto alunos (r = .20, p < .05). Desta forma, o resultado da correlação, 
ainda que fraco, indica uma tendência na direção da hipótese de que os do-
centes da amostra que possuem mais dispositivos de mídia e, portanto, que 
são mais familiarizados com tecnologias midiáticas têm opiniões e sentimen-
tos mais favoráveis quanto ao uso de mídia dos alunos em aula. 

TABELA 3: Testes de fatores infl uenciadores de atitudes implícitas.

Posi  vo 
professor 
e alunos

Nega  vo 
para alunos

Nega  vo 
para 

professores

Insegurança 
docente

r r r r

Idade do professor   -.13 n.s. -.02 n.s. .11 n.s. -.14 n.s.

Quan  dade de disposi  vos de 
mídia que o professor possui 

.20* -.14 n.s. -.16 n.s. .00 n.s.

Uso de aula exposi  va como 
principal método de ensino

-.26** .21* .12 n.s. .14 n.s.

** = p < .01, * = p < .05.

A terceira hipótese declara que professores que usam aula expositiva 
como principal método de ensino exibem atitudes implícitas mais negativas 
quanto ao uso de mídia dos alunos em aula. Uma correlação positiva foi 
encontrada entre uso de aula expositiva como principal método de ensino 
com a percepção de que o uso de mídia dos alunos em aula traz impactos 
negativos aos estudantes (r = .21, p < .05), enquanto uma correlação negativa 
foi encontrada com a variável de percepção de que o uso de mídia dos alunos 
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traz impactos positivos para docentes e discentes (r = -.26, p < .01). Assim, os 
resultados vão ao encontro da terceira hipótese.

Uma equação de regressão significativa foi encontrada na quantidade 
de dispositivos de mídia que o professor possui como influenciador de percep-
ção de implicações positivas tanto para alunos quanto para professores (beta 
= .19, t(122) = 2.21, p < .05.), e no uso de aulas expositivas como influenciador 
negativo (beta = -.24, t(122) = -2.88, p < .01),  explicando uma significativa pro-
porção da variação nas ações favoráveis (R2 = .10, F(2, 122) = 7.03, p < .001).

A última hipótese assume que professores que têm atitudes implí-
citas favoráveis têm também atitudes comportamentais favoráveis quanto ao 
uso de mídia dos alunos em aula. Análises de coeficiente de correlação de 
Pearson e de regressão foram conduzidas para prever as atitudes comporta-
mentais dos professores baseado em suas percepções quanto às implicações 
positivas e negativas que o uso de mídia dos estudantes em aula provoca, con-
forme demonstrado na Tabela 4. Uma equação de regressão significativa foi 
encontrada na percepção de implicações positivas tanto para alunos quanto 
para professores como influenciador de atitudes comportamentais positivas 
(beta = .68, t(122) = 7.31 p < .001.), explicando uma significativa proporção 
da variação nas ações favoráveis (R2 = .40, F(3, 122) = 26.97, p < .001). Em 
relação às ações negativas, a percepção de que o uso de mídia dos alunos 
em aula impacta negativamente a atividade docente resultou em um fator 
influenciador significativo (r = .22, p < .01), enquanto que a percepção de im-
plicações negativas para os alunos resultou em não significativa (r = .07, n.s.).

TABELA 4: Testes de fatores infl uenciadores de atitudes comportamentais.
Ações favoráveis Ações desfavoráveis

R2 = .40

n = 125

R2 = .05

n = 126
r beta r beta

Posi  vo professor e alunos  .63*** .69*** .13 n.s.

Nega  vo para alunos -.35*** .07 n.s. .07 n.s.

Nega  vo para professores -.30*** .01 n.s. .22** .22**
Ameaça à relevância docente -.08 n.s. .12 n.s

***= p < .001, **= p < .01.
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Discussão

Os resultados deste estudo demonstram que a orientação dos profes-
sores universitários em relação ao uso de mídia dos estudantes em aula é diver-
sificada. Suas percepções e sentimentos em relação a este fenômeno possuem 
elementos positivos e negativos, já que geralmente são reconhecidas implicações 
tanto positivas quanto negativas provocadas pelo uso de mídia dos alunos. A for-
ma como os professores lidam com o uso de mídia dos alunos também é variada, 
diversas ações são utilizadas, desde o estímulo do uso de dispositivos em linha 
com as atividades da classe até a proibição do uso de mídia durante a aula. 

Na tentativa de testar fatores que podem contribuir para que as atitudes 
dos professores sejam favoráveis ou desfavoráveis quanto ao uso de mídia dos 
alunos, familiarização com dispositivos de mídia e uso de aula expositiva como 
principal método de ensino estão associados às atitudes implícitas, enquanto que 
idade do professor não tem efeito. A relação entre aulas expositivas e a percepção 
de impactos negativos nos alunos nesta amostragem, embora fraca, revela um 
ponto importante a ser pensado em termos pedagógicos em relação tanto ao 
uso de mídias digitais em aula quanto ao perfil dos discentes nativos digitais. Em 
aulas expositivas, a distração dos alunos causada pelos dispositivos de mídia tor-
na-se mais evidente, como Prensky (2001) coloca que nativos digitais têm maior 
resistência a aulas expositivas, este método pode ter menos sucesso em engajar 
os alunos, que por sua vez recorrem aos dispositivos de mídia. Futuros estudos 
devem investigar mais profundamente as relações entre diferentes métodos de 
ensino, uso de mídias digitais e engajamento dos alunos.

A relação entre quantidade de dispositivos de mídia que o professor 
possui e a percepção de impactos positivos tanto para professores quanto para 
alunos, novamente, embora fraca, sugere que a familiarização do docente com 
as tecnologias digitais facilita a sua aceitação e atitude favorável em relação ao 
uso de mídia dos alunos. É possível que quanto maior seja o envolvimento do 
docente com dispositivos de mídia, ainda que em nível pessoal, mais tolerante 
seja sua atitude com o uso de mídia dos alunos. Neste estudo, a familiarização 
do docente com dispositivos de mídia foi mensurada apenas pela quantidade 
de dispositivos que o professor possui. Em estudos futuros, a familiarização do 
docente com mídias digitais deve ser mensurada de forma mais completa, in-
cluindo frequência de uso, plataformas de atuação e motivações, por exemplo.

No entanto, o modelo que toma como influenciadores a quantidade 
de dispositivos de mídia que o professor possui e o uso de aulas expositivas 
como principal método de ensino explica apenas uma pequena parte (10%) 
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da variação de atitudes implícitas positivas quanto ao uso de mídia dos estu-
dantes em aula, o que confirma que entender as atitudes dos docentes em 
relação ao uso de mídia em aula é uma tarefa complexa e certamente envol-
ve diversos fatores que não foram examinados neste estudo. As próprias dife-
renças e valores culturais podem ser influenciadores. Como, por exemplo, 
a maior parte dos respondentes deste estudo atuam em instituições na Ale-
manha e no Brasil: na Alemanha as normas sociais e as relações acadêmicas 
entre docentes e discentes são mais conservadoras e formais em comparação 
ao Brasil, onde as interações sociais tendem a ser menos hierárquicas e mais 
informais. Professores inseridos em culturas com interações sociais mais in-
formais podem ser mais receptivos ao uso de mídia dos alunos em aula.

Por fim, em termos da relação entre atitudes implícitas e compor-
tamentais, destaca-se que, embora professores percebam o impacto negativo 
do uso de mídia dos alunos em aula nos próprios estudantes, apenas o impac-
to negativo que os docentes percebem para si mesmos é que os move a adotar 
ações com vistas a suprimir o uso de mídia dos alunos em aula. 

Como o professor é uma figura essencial no processo de digitalização 
do ambiente educacional e de atualizações pedagógicas, os resultados deste es-
tudo chamam a atenção para pontos que devem ser discutidos, como os métodos 
de ensino e a aproximação dos docentes com mídias digitais. Além disto, esforços 
devem sem investidos em destacar as implicações positivas que o uso de mídia 
em sala de aula traz para o ambiente de aprendizagem e em discutir soluções e 
tratamentos para possíveis implicações negativas para a posição do professor.
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Quando a pauta é o professor: 
o estado da arte sobre a representação 

da docência na mídia (2009–2015)

Araciele Maria Ketzer1

Rosane Rosa2

Considerações iniciais

Este estudo tem como tema o estado da arte sobre a representação 
do professor na mídia. Buscamos produzir um panorama científico brasileiro 
das pesquisas publicadas sobre as representações do professor na mídia entre 
2009 e 2015 em três bancos de dados on-line que são referência na pesqui-
sa científica do Brasil: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Anais do Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação (Intercom). 

Nesse sentido, pretendemos identificar as teses, dissertações e arti-
gos científicos já publicados sobre o tema; mapear as instituições e progra-
mas de pesquisa nos quais esses estudos estão vinculados; elencar objetos 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Linha Mídia e Identidades Contemporâneas. Bacharel em Co-
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de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa Tecnologias Educacionais em Rede 
da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: rosanerosar@gmail.com. 
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empíricos, metodologias, referências teóricas, resultados; e apontar as lacu-
nas da pesquisa na área. Além disso, buscamos discutir como esses estudos 
ajudam a pensarmos sobre a repercussão do discurso midiático no contexto 
de significados que constituem uma cultura, nesse caso, na forma como a 
sociedade enxerga esses profissionais dentro do espaço social.

No total, foram reunidos 20 trabalhos entres teses, dissertações e 
artigos científicos. Para realizar o estudo, os procedimentos metodológicos 
utilizados têm como base a pesquisa bibliográfica, bem como a análise quan-
titativa e qualitativa dos estudos identificados. 

As pesquisas nesse sentido, delineadas a partir de um estado da arte, 
são fundamentais no cenário de produção de conhecimento. Isso porque reve-
lam um prisma amplo da área, auxiliam a inserção apurada do pesquisador em 
um determinado contexto de pesquisa, denotam lacunas e oportunidades de 
investigação e corroboram a legitimização de determinado campo científico.

Para Ferreira (2002, p. 285), o estado da arte ou estado do conhecimento 
consiste em “mapear e discutir uma certa produção acadêmica em determinado 
campo do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares”. Em relação à 
temática desse trabalho, esse panorama é producente, visto que contribui para o 
avanço das pesquisas que investigam os discursos midiáticos sobre o professor e a 
própria educação. Dado que, apesar da importância do assunto, os estudos sobre 
o tema ainda são tênues, como será problematizado no decorrer deste estudo.

1 O processo de construção das representações sociais

A vida em sociedade é delineada por um universo de diferentes forma-
ções discursivas que orientam os pensamentos, as condutas e as práticas das pessoas 
em um espaço social. Esse conjunto de significados denomina-se cultura (HALL, 
1997). É dentro desse sistema que as pessoas desenvolvem os seus valores, as suas 
opiniões, as suas formas de viver e perceber a si mesmos. E, uma vez que “os discur-
sos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais os indiví-
duos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar” (WOODWARD, 2014, 
p. 18), é essencial discutirmos sobre as representações que circulam na sociedade.

Para Moscovici (2010, p. 62), “representação é, fundamentalmen-
te, um sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias e 
nomes”. Para o autor, as representações são (re)construídas constantemente 
no contexto das relações sociais, e são uma reação natural da sociedade na 
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medida em que corroboram a constituição de uma ordem, de uma estabili-
dade. Nesse cenário, é importante frisar que as representações são traduzidas 
no cotidiano a partir de rótulos e definições que vão moldando nossa forma 
de pensar e agir, pois “categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher 
um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação 
positiva ou negativa com ele” (MOSCOVICI, 2010, p. 63). 

Diversos são os agentes que atuam nesse processo de produção de 
representações. Entre eles, os meios de comunicação que têm um papel muito 
maior do que apenas veicular mensagens e conteúdos. Ou seja, eles dissemi-
nam valores e representações que resultam na produção de sentidos sociais. 
É esse caráter atribuído aos discursos midiáticos que deve ser observado com 
atenção, uma vez que essas representações têm o poder de mobilizar e formar 
os públicos, “o que é importante é a natureza da mudança, através da qual as 
representações sociais se tornam capazes de influenciar o comportamento do 
indivíduo participante de uma coletividade” (MOSCOVICI, 2010, p. 40). 

Essa abordagem teórica dá luz à importância de lançarmos um olhar crí-
tico aos conteúdos produzidos e veiculados na mídia, pensando nas repercussões 
sociais dos enquadramentos dados às informações. No caso específico desse estudo, 
esse caminho foi trilhado a partir da análise das pesquisas científicas desenvolvidas 
sobre as representações do professor na mídia, o que é essencial quando admitimos 
a importância da ciência para constatar fatos da sociedade e embasar solidamente 
possíveis soluções/problematizações sobre essas realidades sociais investigadas.

2 O estado da arte e a imagem do professor na mídia

Para realizar a coleta de dados, em um primeiro momento, realizamos 
uma busca elegendo três fontes principais que são referência na publicação de 
pesquisas científicas no Brasil: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital Bra-
sileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Anais do Congresso Brasileiro de Ciên-
cias da Comunicação (Intercom). A busca foi desenvolvida a partir de trabalhos 
publicados no período compreendido de 2009 a 2015 (seis anos). Essas plataformas 
foram destaque porque nelas encontramos um número significativo de pesquisas. 
Não obstante, vale salientar que também realizamos buscas nos Anais da Associa-
ção Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPOS), 
no próprio Google Acadêmico, entre outras bases de dados onde não foram encon-
tradas pesquisas publicadas sobre o recorte temático proposto. 
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A busca de trabalhos aconteceu por meio de palavras-chave rela-
cionadas ao tema da pesquisa — professor, representação, mídia, discurso, 
comunicação, educação —, as quais foram colocadas no campo de busca 
básica dos bancos de dados referidos. Em um segundo momento, após essa 
coleta de dados, realizamos, a partir da análise do campo “Resumo” dos tra-
balhos selecionados, a apuração e tabulação dos seguintes elementos: Títu-
lo, Autor(a), Instituição/Programa, Palavras-chave, Ano, Objeto Empírico, 
Metodologia, Referencial Teórico e Resultados. Para ilustrar a totalidade dos 
trabalhos e suas características mais iminentes, organizamos três tabelas dis-
postas a seguir, segmentando teses, dissertações e artigos científicos:

TABELA 1: Teses 

Título Autor (a) Instituição/Programa Palavras-chave Ano

1-Quando o 
professor é 

notícia? Imagens 
de professor 
e imagens do 
jornalismo

Kátia Zanvettor 
Ferreira

Programa de Pós-
graduação em Educação. 

Área de concentração: 
Linguagem e Educação. 
Faculdade de Educação 
da Universidade de São 

Paulo (USP).

Formações 
Ideológicas.
Formações 

Imaginárias.
Escrita Jornalística.
Jornal Folha de SP.

Professor de 
Escola Básica.
Identifi cação.

Fontes 
jornalísticas.

2012

2-Você trabalha 
ou só dá aulas? 

Imagens de 
professor em 
duas revistas 
educacionais

Yara Marcia Silva 
Daniele

Programa de Pós-
graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da 
Linguagem. Área de 

concentração: Linguagem 
em Situações de Trabalho.

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

(PUC).

Trabalho e 
Educação. 
Análise do 

Discurso. Imagem 
do Professor.

2011

 3-A imagem 
esfacelada do 
professor: um 

estudo em textos 
de revistas

 Daniela Barbosa Programa de Pós-
graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da 
Linguagem. Área de 

concentração: Linguística 
Aplicada e Estudos da 
Linguagem. Pontifícia 

Universidade Católica de 
São Paulo (PUC).

Crônica.
Trabalho Docente.

Interpretação
do Agir.

2009
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TABELA 2: Dissertações

Título Autor (a) Instituição/Programa Palavras-
chave Ano

4-As 
representações 

do professor em 
capas de revistas 

destinadas ao 
profi ssional de 

educação

Diana Mara da Silva Programa de Pós-graduação 
em Linguística Aplicada.

Área de concentração: 
Língua Materna e Línguas 

Estrangeiras.

Universidade de Taubaté 
(Unitau), SP.

Professor.

Capas de 
Revistas.

Ideologia.

Imagem.

Dialogismo.

2012

5-As 
representações 

de bom 
professor: 

uma análise 
quinquenal da 
revista Nova 

Escola

Krislei Meri Oechsler Programa de Pós-graduação 
em Educação.

Universidade Regional de 
Blumenau (FURB), SC.

Professor.

 Capas de 
Revistas. 
Ideologia.

 Imagem.

 Dialogismo.

2011

6-O agir do 
professor em 

foco: um estudo 
de editoriais e 
cartas do leitor 
da revista Nova 

Escola

Cinthia Morelli Rosa Programa de Pós-
graduação em Letras.

Área de concentração: 
Linguagem e Sociedade.

Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná 
(Unioeste), PR.

Análise de 
Discurso.

Agir do 
Professor.

Revista Nova 
Escola.

2012

7-A revista 
Nova Escola e 

a construção de 
identidades do 

professor

Adriana Beloti Programa de Pós-graduação 
em Letras.

Área de concentração: 
Estudos Linguísticos.

Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), PR.

Identidade. 
Subjetivação. 

Nova Escola.
2011

(Continua)
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Título Autor (a) Instituição/Programa Palavras-
chave Ano

8-Ethos de 
professor: 

uma análise da 
revista Nova 

Escola

Mariza das Graças 
Verzola

Programa de Pós-graduação 
em Linguística.

Universidade de Franca 
(UNIFRAN), SP.

Ethos. 

Professor. 

Ideologia. 

Revista Nova 
Escola.

2011

9-A imprensa 
pedagógica 

como fonte e 
objeto para 
uma escrita 
da história 

da educação: 
em destaque 

a prática 
pedagógica 
sugerida ao 
professor 

de educação 
infantil pela 

Revista Criança 
(1996-2006)

Wanessa Gorri de 
Oliveira

Programa de Pós-graduação 
em Educação.

Área de concentração: 

História e Historiografi a da 
Educação.

Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), PR.

Imprensa 
Periódica.

História da 
Educação.

2011

10-Uma 
representação 
da identidade 

docente em 
Malhação

Andréa Clarice 
Rodrigues Peine Jara

Programa de Pós-graduação 
em Educação.

Área de concentração: 
Didática, Teorias do Ensino 

e Práticas Escolares.

Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo 

(USP).

Identidade.

Profi ssão 
Docente.

Representação.

Televisão.

2013

(Conclusão)
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TABELA 3: Artigos científi cos
Título Autor (a) (es) (as) Instituição/Programa Palavras-chave Ano

11-Narrativas 
sobre a educação: 

representações 
coletivas do 

professor, do aluno e 
da sala de aula

Rogério Pelizzari 
de Andrade

Escola de 
Comunicação e Artes 
da Universidade de 
São Paulo (USP).

Imagem da 

Escola. 

Narrativa. 

Reportagem. 

Representação. 

Institucionalização.

2015

12-Enquadramentos 
jornalísticos sobre 
professores: uma 

análise das notícias 
do jornal Tribuna 

de Minas

Monique Ferreira 
Campos

Paulo Roberto 
Figueira Leal

Universidade Federal 
de Juiz de Fora 
(UFJF), MG.

Professores. 
Enquadramentos 

Jornalísticos. 
Representação.

2013

13-A imagem do 
professor no rádio: 

aproximações, 
representações 

e miragens 
reconstituídas

Ana Luisa 
Zaniboni Gomes

Escola de 
Comunicação e Artes 
da Universidade de 
São Paulo (USP).

Professor.

 Rádio.

 Discurso da Mídia. 
Produção de Sentido. 

Representação 
Social no Rádio.

2011

14-Estigma ou 
emancipação: da 
imagem docente 

nos meios de 
comunicação à 

formação para a 
docência

Sandra Pereira 

Falcão

Maria do Carmo 
Souza de Almeida

Elisângela 
Rodrigues da 

Costa

Adilson Odair 

Citelli

Escola de 
Comunicações e Artes 

da Universidade de 
São Paulo (USP).

Professor.

Imagem Docente. 
Formação.

Identidade. 
Emancipação.

2011

15-Imagens antigas: 
o professor, o 

aluno e a sala de 
aula veiculados 

pela publicidade 
governamental.

Rogério Pelizzari 
de Andrade

Escola de 
Comunicações e Artes 

da Universidade de 
São Paulo – USP.

Professor;

Imagem;

Publicidade 
governamental; 

Educação.

2011

(Continua)
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Título Autor (a) (es) (as) Instituição/Programa Palavras-chave Ano

16-A construção 
da imagem do 

professor nas telas 
de TV

Elisangela 
Rodrigues da Costa

Maria do Carmo de 
Souza Almeida

Sandra Pereira 
Falcão

Escola de 
Comunicações e Artes 

da Universidade de 
São Paulo (USP).

Professor. 
Representação. 

Discurso.

Televisibilidade. 
Narrativa 

Jornalística.

2011

17-Aula do crime: o 
discurso jornalístico 
e a criminalização 

da imagem do 
professor e de sua 

prática pedagógica.

Michel Carvalho 
da Silva

Escola de 
Comunicações e Artes 

da Universidade de 
São Paulo – USP.

Discurso 
jornalístico; 
Educação; 

Representações; 
Imprensa.

2011

18-Discurso 
da qualidade 
na educação e 

invisibilidade do 
professor na revista 

Veja

Helena Corazza Escola de 
Comunicações e Artes 

da Universidade de 
São Paulo (USP).

Educação.

Qualidade. 
Desenvolvimento. 

Sujeito.

 Linguagem. 2011

19-A Imagem 
do Professor 
no Discurso 
Publicitário

Eliana Nagamini Escola de 
Comunicação 

e Artes da 
Universidade de 
São Paulo (USP).

Professor. 
Representação. 

Discurso.

Publicidade. 
Comunicação.

2011

20-Pro dia nascer 
feliz: imagens da 

educação brasileira

Maria do Carmo 
Souza de Almeida

Elisangela 
Rodrigues da Costa

Sandra Pereira 
Falcão

Adilson Odair 
Citelli

Escola de 
Comunicações e Artes 

da Universidade de 
São Paulo (USP).

Ethos. Imagem. 
Representação. 

Professor.

2011

As tabelas 1, 2 e 3 evidenciam que foram encontradas 20 pesquisas 
científicas que abordam diretamente as intersecções do tema “A representação 
do professor na mídia”. Destes, 50% são artigos científicos, 35% dissertações 
(mestrado) e apenas 15% são teses (doutorado). Em relação à temporalidade, 
percebemos que as pesquisas mais recentes estão em formato de artigos cientí-
ficos, com publicação em 2015; a última dissertação encontrada é de 2013, e a 
última tese é de 2012. Outra informação a ser evidenciada é que a maioria dos 

(Conclusão)
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artigos científicos que foram publicados em 2011, no ano seguinte, integraram 
o livro “Educomunicação: imagens do professor na mídia”3.

Além disso, observamos a área de formação dos diferentes pesqui-
sadores. As graduações que mais aparecem são Letras, Jornalismo, Pedago-
gia e Publicidade. Ademais, em relação às teses e dissertações, estas foram 
desenvolvidas substancialmente dentro de Programas de Pós-Graduação de 
Educação (40%), Linguística (40%) e Letras (20%). Nesse recorte de análi-
se, não foram encontrados trabalhos em Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação, o que pode ser evidenciado como uma lacuna da produção 
científica na área. 

Nesse cenário, uma questão que cruzou o nosso caminho no decor-
rer desse estudo foram as pesquisas realizadas sobre a cobertura jornalística 
de fatos relacionados à educação em geral. Para se ter uma ideia, foram en-
contrados cerca de dez pesquisas — sobretudo dissertações — sobre o tema, 
e apenas uma delas está dentro de um Programa de Pós-Graduação em Co-
municação: “A Educação Superior no Discurso Midiático: Imagens de Ex-
celência e Democratização nos Editoriais da Folha de S. Paulo”, de 2013, 
realizada por Michel Carvalho da Silva, para o Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes de São 
Paulo, sob orientação do professor Adilson Citelli.

Nesse contexto, cabe aqui citar que uma discussão da cobertura jor-
nalística sobre assuntos relacionados à educação foi realizada entre 11 a 13 de 
novembro de 1999, em São Paulo, em um fórum que reuniu especialistas 
em educação e profissionais de comunicação para avaliar o panorama bra-
sileiro e pensar em propostas para qualificar essas notícias. O encontro foi 
realizado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), Minis-
tério da Educação (MEC), Instituto Ayrton Senna (IAS), Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), Núcleo de Estudos sobre Mídia e Polí-
tica (NEMP), Fundo de Desenvolvimento da Escola (FUNDESCOLA) e 
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED). O resultado 
do encontro foi sistematizado no relatório “Mídia & Educação: Perspectivas 
para a Qualidade da Informação”4.

3  CITELLI, Adilson. Educomunicação: imagens do professor na mídia. São Paulo: Pauli-
nas, 2012.

4ANDI. Mídia & Educação: perspectivas para a qualidade da informação. Brasília, 2000. 
Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/midiaedu.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016. 



Série Comunicação e Educação - Volume 4

156 |  Henri Marcos Esgalha Castelli | Maria Ogécia Drigo  

Outra pesquisa interessante e voltada especificamente para a represen-
tação do professor foi publicada no site da Revista Escola5. O estudo foi realizado 
também pela ANDI e pelo MEC e analisou 5.362 textos jornalísticos publicados 
por 57 jornais brasileiros e concluiu: os convidados a pautar na mídia o debate 
educacional são organizações da sociedade civil, pesquisadores ou fontes oficiais 
(como o próprio MEC, o Ministério Público e os conselhos de Educação). Ape-
nas 5,9% das fontes ouvidas eram professores das etapas básicas de ensino. 

Em contraponto, se por um lado, a abordagem da análise midiática 
sobre a imagem do professor/educação na mídia tem uma adesão tênue dos 
Programas de Pós-graduação em Comunicação, é oportuno lembrar que ou-
tras pesquisas importantes têm aproximado as áreas Comunicação e Educação 
desde a década de 1990, contribuindo para legitimar a Educomunicação como 
um campo específico do conhecimento. É o que foi constatado na tese de 
Rose Mara Pinheiro, de 2013, “Educomunicação nos centros de pesquisa do 
país: um mapeamento da produção acadêmica com ênfase à contribuição da 
ECA/USP na construção do campo”, orientada pelo professor Ismar de Olivei-
ra Soares. No trabalho, Pinheiro realizou um mapeamento bibliométrico de 
97 teses e dissertações disponíveis no Banco da CAPES entre 1998 e 2011.

2.1 Objeto empírico

No caso das 20 pesquisas analisadas nesse trabalho, chama a atenção 
a predominância das investigações em torno da mídia impressa, como jornais e 
revistas, principalmente no que se refere a teses e dissertações. Os artigos científi-
cos são os responsáveis por englobar essa maior diversidade de mídias estudadas. 

As revistas impressas são as mais recorrentes nas pesquisas, especial-
mente a revista Nova Escola, da editora Abril, que aparece em cinco traba-
lhos diferentes. Acreditamos que esse dado justifica-se por ser uma publica-
ção de circulação nacional, principal revista que chega às escolas brasileiras, 
ou seja, um meio que atinge diretamente um grande número de professores 
e é destaque entre os pesquisadores. Por outro lado, o rádio e a internet estão 
entre os meios de comunicação que menos aparecem nas investigações. Ou-

5 SEMIS, Lais. FALA que eu não te escuto. Nova Escola, São Paulo, mar. 2015. Disponível 
em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/fala-eu-nao-te-escuto-professor-
debate-educacional-participacao-880001.shtml>. Acesso em: 30 maio 2016.
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tra constatação é que percebemos a predominância de objetos empíricos da 
mídia hegemônica em relação a meios contra-hegemônicos.

2.2 Metodologia

Procuramos sistematizar os métodos mais recorrentes eleitos nos 
trabalhos analisados, tendo destaque os procedimentos metodológicos qua-
litativos. Fica evidente o protagonismo da análise do discurso em torno dos 
diferentes formatos de textos que circulam nos meios de comunicação. Para 
ter uma ideia, esses são alguns dos métodos que aparecem nas pesquisas: 
Análise Global; Análise de Discursos; Método Sociológico de Bakhtin, tendo 
em vista o contexto social amplo e o contexto social imediato associado ao 
Método de Bronckart, conforme os mecanismos de textualização e os me-
canismos enunciativos e Arqueogenealogia de Foucault, a partir da qual se 
faz a descrição e a interpretação dos enunciados do veículo midiático para 
compreender processos de constituição identitária, entre outros.

O que chama a atenção é a preeminência de estudos nesse sentido de 
investigação sobre a produção midiática, sem investigar o lugar da recepção desse 
conteúdo. Ou seja, os estudos estão integralmente centrados no meio e no polo da 
produção. Essa constatação suscita a reflexão sobre a importância de pensar esse 
processo de comunicação que envolve a imagem do professor na mídia como um 
todo, ou seja, não apenas no discurso midiático, mas também no processo de re/
significação dos interlocutores. Além disso, a própria análise de discurso aborda 
que não existem posições discursivas isoladas do contexto da recepção.

Segundo Pinto (2002, p. 49),
a relação entre os textos e a sociedade/cultura deve ser pensada dialeti-
camente. A produção, a circulação e o consumo de textos são contro-
lados pelas forças socioculturais, mas os textos também constituem a 
sociedade e a cultura, de um modo que pode ser tanto transformativo 
como reprodutivo, e a análise não pode separá-los.

2.3 Referencial teórico

Em relação às abordagens teóricas mais recorrentes consideramos, 
em específico, as que os autores dos trabalhos destacaram como norteadores 
principais das pesquisas como um todo. Essa análise indica uma diversida-
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de de teorias e autores estudados nas diferentes pesquisas. Observamos que 
os autores que embasaram as pesquisas são Linguistas, Historiadores, Peda-
gogos, Psicólogos e Psicanalistas, Educadores, mas em sua grande maioria 
são Sociólogos e Filósofos. Destacam-se: Michel Foucault, Serge Moscovici, 
Mikhail Mikhailovich Bakhtin, Dominique Maingueneau, Jean-Paul Bron-
ckart, Michel Pêcheux, Jesús Martín-Barbero e Stuart Hall. 

Outro detalhe é que os autores recorrentes no referencial teórico 
são pesquisadores europeus, que desenvolveram seus estudos na Alemanha, 
Rússia, Londres, Polônia, Portugal, mas especialmente na França, onde apa-
rece um número significativo de estudiosos. Depois da Europa, a América 
também é destaque, havendo pesquisadores da Argentina, Colômbia, Brasil 
(América Latina) e do Canadá e Estados Unidos (América do Norte), este 
último com o maior número de autores do continente. A respeito do ano das 
bibliografias citadas e analisadas nesse recorte, notamos obras atuais, em sua 
maioria, com edições a partir dos anos 2000.

2.4 Resultados

É interessante citar perspectivas sobre os resultados gerais das 20 
pesquisas aqui colocadas em pauta. A partir de uma leitura abrangente das 
conclusões dos trabalhos, destacamos a seguir algumas constatações globais 
que consideramos relevantes. 

Tais como: a imagem do professor é veiculada com desconfigura-
ções por determinados produtos midiáticos, de forma caricata e irreal, desva-
lorizando a profissão docente; a imagem do professor é construída de forma 
estereotipada; o professor ora é visto como um missionário, ora como um 
operador a serviço do mercado, refém da educação neoliberal, ora como um 
pesquisador; a mídia contribui para delinear formas de subjetivação do sujei-
to professor, o que reflete na constituição da identidade legitimada desse pro-
fissional; existe uma homogeneização/padronização da imagem do professor 
na mídia; há uma tendência midiática em enfatizar as condições inadequa-
das de trabalho nas escolas, a baixa remuneração da profissão, a necessidade 
de mais qualificação e a desvalorização da carreira; por meio de estratégias 
discursivas, a imprensa constrói socialmente a representação docente e isso 
influencia no debate sobre educação na esfera pública. E, finalmente, é fun-
damental discutir é a necessidade de novos modos de contextualizar a cober-
tura em educação no jornalismo brasileiro, além de buscar novas formas de 
apresentar o sujeito professor, um desafio criativo para a área.



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   Comunicação na Educação: uma proposta de novos formatos de 
conteúdos para a educação formal, presencial ou on-line  | 159

Essas constatações denunciam que representações negativas e su-
perficiais predominam nos discursos midiáticos relacionados ao professor e, 
talvez, na educação em si É claro que a profissão convive com inúmeros 
problemas reais, mas será que tal representação não estimula a criação de 
sentidos ainda piores? O que nos leva a refletir sobre quais são as consequên-
cias disso no cotidiano da vida em sociedade. Baixa estima dos profissionais? 
Desinteresse de estudantes pra ingressarem no vestibular das licenciaturas? 
Entre outras repercussões que não colaboram nenhum pouco para a eman-
cipação desses indivíduos. Ao circular nos diferentes ambientes sociais, esses 
textos acabam por produzir significações sobre o professor e moldar o seu 
papel social, como afirma Citelli (2012, p. 11):

O discurso mediático elabora um ponto de vista padronizador da 
imagem do docente, que ao mesmo tempo sintetiza temas e figuras 
e os coloca em circulação social através dos diferentes veículos. Do 
procedimento evidenciado resultam representações acerca dos profes-
sores, sendo elas traduzidas em papéis sociais, configuradores físicos 
e afetivos, lugares de classe, campo de expectativas etc. E, não raro, 
de tais categorias decorrem estigmas — termo designador de pessoas 
socialmente indesejadas, marcadas por algum desvio condenável — 
que revelam os mecanismos de violência simbólica, conforme formula 
Pierre Bourdieu (2008).

Considerações finais

Assim sendo, concluímos que as pesquisas que investigam as repre-
sentações do professor na mídia, apesar de presentes no cenário científico 
brasileiro, precisam avançar em diferentes aspectos, quanti e qualitativos, a 
fim de alicerçar uma base sólida para discussões protagonistas na sociedade 
em torno dessa temática. É preciso trazer esse assunto à superfície tanto da 
academia como do mercado, dado que os discursos midiáticos atuais, como 
provam as pesquisas, resultam na legitimação de uma identidade docente 
frágil, professores com baixa autoestima, estigmas sociais, estudantes queren-
do fugir das licenciaturas, entre uma série de outras consequências negativas, 
justo em uma das profissões mais medulares da sociedade. 

E isso não só centrando na figura do professor, mas também nos 
conteúdos veiculados sobre a educação em geral. Tal preocupação que ex-
pande o olhar inicial desta pesquisa aparece com frequência nos diferentes 
trabalhos, constituindo uma das reflexões dessa análise: afinal, qual é o lugar 
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do jornalismo de educação na imprensa brasileira? Quantos profissionais se 
dedicam ao assunto? Qual o espaço que as notícias sobre educação têm na 
mídia nacional? Quem são as fontes dessas matérias? Quais as abordagens 
protagonistas desse tipo de conteúdo? Essas, entre outras, são inquirições 
que também emanam a partir dessa pesquisa. Nesse ponto é interessante 
sublinhar que foi lançada, em 2016, a Associação de Jornalistas de Educação 
(Jeduca)6, entidade criada com o objetivo de contribuir para melhorar a 
qualidade da cobertura da imprensa em assuntos relacionados à educação.

Outro ponto a ser destacado é em relação à tênue participação da área 
da comunicação nas pesquisas sobre a representação do professor na mídia. 
Como foi mencionado, não foram encontradas teses e dissertações em pro-
gramas de Pós-Graduação em Comunicação. Acreditamos na necessidade ur-
gente de trazer essas investigações também para esta área, dada a contribuição 
que o campo pode desenvolver ao aproximar essas discussões dos próprios pro-
fissionais que atuam na mídia. Apenas para citar um exemplo, no Rio Grande 
do Sul, observamos a multiplicação de ações das empresas de comunicação 
hegemônicas para promover discussões sobre os problemas da educação, como 
reportagens especiais, prêmios, entre outras. Apesar disso, não foi encontrado 
nenhum trabalho de pesquisadores gaúchos que estudam esse cenário. 

Além dessa lacuna, outras em relação ao objeto empírico e à meto-
dologia foram identificadas e servem, sem dúvidas, como um gancho para 
pensar pesquisas futuras. Os principais objetos estudados centram-se na mí-
dia impressa. Os veículos da web são os que menos aparecem. Por isso, con-
siderando o alcance e o protagonismo da internet atualmente, enfatizamos a 
importância de expandir essas investigações também para os espaços digitais. 
Em relação às constatações sobre metodologia, consideramos aqui — como 
um fator necessário para qualificar ainda mais a precisão das pesquisas — o 
diálogo entre as análises dos produtos midiáticos com métodos que levam o 
pesquisador a campo, como pesquisas de recepção, grupos focais, entrevistas 
em profundidade, a fim de expandir e ampliar o olhar da investigação nos 
dois extremos envolvidos com o conteúdo midiático.

Outro hiato que cabe aqui destacar é que, na maioria dos estudos, 
o foco é o professor da Educação Básica. Supomos que uma pesquisa que 
estudasse o contexto dos professores em um nível mais macro, incluindo pro-
fessores universitários, por exemplo, seria interessante até para fins de com-

6  JEDUCA. Disponível em: <http://jeduca.com.br/>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
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paração a respeito de como esses dois níveis da profissão são mencionados 
pelos meios de comunicação.

A proposta inicial desse trabalho foi nos basear no campo “Resumo” 
das pesquisas selecionadas para identificar os principais elementos constitu-
tivos do texto. Contudo, chamou atenção a deficiência de muitos textos do 
“Resumo” dos trabalhos científicos, os quais não deixavam claro ou não conti-
nham informações básicas da pesquisa. Por isso, foi preciso estender a análise 
ao campo “Introdução” na coleta de dados. Ressaltamos esse ponto aqui com 
o intuito de sublinhar a ideia de que é preciso mais rigor e eficiência na escrita 
dessa parte que introduz as pesquisas. Isso porque, em geral, os resumos de-
terminam as análises da maioria dos estudos de Estado da Arte e também são 
o trecho avaliado em muitos dos congressos científicos. Daí a importância de 
os pesquisadores se atentarem, mesmo que com os limites de caracteres, para 
mencionar de forma explícita os elementos que definem a sua pesquisa.

A partir da análise dos resultados dos trabalhos avaliados nessa pesqui-
sa, notamos a urgência da discussão sobre a renovação das intervenções midiá-
ticas sobre o professor e a educação, em prol de um imaginário social que valo-
rize a profissão docente e o ensino público. É preciso pensar como fazer isso e 
colocar em evidência as repercussões dessa abordagem na sociedade. Para isso, 
uma ação perspicaz é socializar aos produtores de conteúdo da mídia, até às 
empresas, os resultados dessa investigação sobre as coberturas que estão sendo 
realizadas, aproximando a academia do mercado, a fim de qualificar o trabalho 
da imprensa e fazê-lo cada vez mais contemplar os interesses públicos, de fato. 
Apostamos nos frutos dessa fértil proximidade entre academia e mercado como 
alternativa para a renovação da imprensa brasileira, que se mostra, atualmente, 
com uma credibilidade tímida e decadente.

Por fim, a partir da análise dos 20 trabalhos científicos sobre a repre-
sentação do professor na mídia, enfatizamos que a imagem hegemônica do 
docente remete a uma naturalização do estado de precariedade do ser profes-
sor no Brasil, com raras abordagens que buscam a melhoria de condições de 
trabalho desse profissional. Tal fenômeno constatado dificulta que a proble-
mática em questão seja pauta no campo político e seja levada efetivamente a 
sério pela sociedade como um todo.
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Avaliação da competência midiática de servidores 
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Introdução

Este trabalho relata o procedimento metodológico e a discussão dos 
resultados obtidos na prova piloto da pesquisa “Análise da competência midiá-
tica dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação”, realizada em uma 
universidade federal brasileira. Configura-se como a primeira etapa de uma pes-
quisa maior que quer conhecer o grau de competência midiática dos diversos 
grupos (Servidores Técnico-Administrativos em Educação, Servidores Docen-
tes, Estudantes de Graduação e Estudantes de Pós-Graduação), que compõem 
o ecossistema comunicativo da organização. Os dados coletados de cada um 
dos grupos do ecossistema comunicativo comporão um quadro geral da institui-
ção de onde se retirarão as potencialidades e fragilidades coletivas. Os resultados 
deverão subsidiar programas educativos de desenvolvimento institucional que 
melhorem a performance individual/organizacional em comunicação mediática

O estudo adota e adapta a metodologia utilizada em investiga-
ções precedentes realizadas na Espanha na última década (MONTERO; 

1  Chefe da Seção Comunica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. Doutoran-
da no Doctorado Interuniversitario de Comunicación, España. E-mail: ana.montero@ufsc.br. Mais 
informações em: <http://www.comunica.ufsc.br>.

2  Director de la Revista Comunicar. Catedrático de la Universidad de Huelva, España. E-mail: igna-
cio@aguaded.es. Mais informações em: <http://www.revistacomunicar.com>.
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DELGADO-PONCE; AGUADED, 2013), reconfigurada no modelo de 
três âmbitos da competência midiática — Conhecimento, Compreensão 
e Expressão — de Pérez-Rodríguez e Delgado-Ponce (2012). 

O texto se estrutura em quatro partes. Inicialmente se apresentam os 
fundamentos teóricos da pesquisa. Em seguida, descreve-se o procedimento 
metodológico adotado para, na sequência, discutir os resultados obtidos. O 
texto finaliza com aportes da conclusão do estudo.

Marco teórico

Estamos longe de alcançar a educação para todos, objetivo assumido 
em 1999 pelos países consignatários da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Os esforços realizados para resolver os problemas educativos locais-globais têm 
mostrado que estamos todos envolvidos na criação e na resolução do nosso futu-
ro, do futuro do planeta e da nossa civilização. Estamos todos interconectados 
em um complexus (MORIN, 2011) modernamente líquido (BAUMAN, 2003) 
que compromete a vida de cada indivíduo na conquista do bem comum.

Com base nesse preceito, quer-se neste estudo dar visibilidade ao 
papel das organizações na construção de uma sociedade mais digna, solidá-
ria, equânime e democrática, tornando-a um espaço pedagógico de forma-
ção do cidadão e da própria sociedade.

Acredita-se que as organizações são formadas por um ecossistema 
comunicativo (SOARES, 2008) tecido pela relação dos sujeitos organizacio-
nais que, ao coabitar (WOLTON, 2006) diariamente um com o outro, afir-
mam práticas e valores que perfazem a organização e a sociedade. As orga-
nizações são vistas dentro de um paradigma holístico que concebe o mundo 
como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas 
(CAPRA, 2007). Essa perspectiva estabelece uma mudança na forma de pen-
sar e perceber a organização, que já não é mais vista apenas como uma estru-
tura hierárquica isolada, mas como uma rede de sentidos interconectados à 
vida, produzidos pelos sujeitos organizacionais. 

Dentro das organizações da modernidade, escolhemos centrar nosso 
foco de estudo em uma das 55 universidades federais do Brasil (COMUNICADO 
SEGES, 2009), por entender que essas organizações públicas cumprem um pa-
pel fundamental na afirmação da instituição social paradigmática (THOMPSON, 
1998) do Ensino Superior do país. As universidades federais são alicerces da demo-
cracia de um país com graves desigualdades sociais e altas taxas de analfabetismo.
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A competência midiática organizacional das universidades federais de-
verá resultar das relações dos sujeitos no ecossistema comunicativo da instituição, 
que inclui desenvolvimento do conhecimento, da capacidade, da habilidade, 
dos valores e das práticas que permeiam os processos midiáticos no entorno orga-
nizacional e ao longo da vida do sujeito organizacional. A competência midiática 
surge e se torna, assim, fundamental para o desenvolvimento da competência 
comunicativa de organizações, tendo em vista o entorno atual em que “las tecno-
logias de la comunicación impregnan ya todos los ambitos de la esfera cotidiana y 
el consumo de medios es progresivo e imparable” (AGUADED, 2012, p.7).

Assim, para propor ações educativas que desenvolvam as compe-
tências midiáticas individuais e organizacionais, na acepção de preparar ci-
dadãos críticos diante dos processos comunicativos cada vez mais mediados 
pela tecnologia, é necessário antes, como foi feito na Espanha, diagnosticar o 
nível da competência midiática dos sujeitos. Sob esse preceito, se leva a cabo 
em uma universidade brasileira um projeto de pesquisa que quer conhecer o 
nível de competência midiática dos sujeitos produtores da cultura organiza-
cional e também as condições que a organização oferece para o desenvolvi-
mento de competências individuais e coletivas. 

Este artigo, como já se disse, relata uma parte do estudo, discorre 
sobre os procedimentos metodológicos e os resultados obtidos com a prova 
piloto da pesquisa “Competência Midiática dos Servidores Técnico-Admi-
nistrativos em Educação”, de uma universidade federal brasileira.

Os Servidores Técnico-Administrativos em Educação

Os Servidores Técnico-Administrativos em Educação (STAE) atu-
am na espinha dorsal da instituição. São responsáveis por pensar, executar 
e desenvolver processos que estruturam a organização. São profissionais de 
carreira, concursados, que superam provas rigorosas e muito disputadas para 
ingressar no serviço público federal. 

Os resultados organizacionais dependem, em grande medida, da 
atividade profissional dos STAE, que, nos seus processos comunicativos, aca-
bam produzindo o conhecimento organizacional. 

Essa atividade comunicativa é permeada pelos meios telemáticos 
disponíveis na instituição. Diante disso, questiona-se se os STAE detêm os 
conhecimentos, capacidades, habilidades e valores para fazer uso desses 
meios no sentido de produzir conhecimento organizacional através dos seus 
processos comunicativos midiatizados. 
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Para responder à questão colocada, buscaram-se, em experiências 
espanholas, os conceitos, ferramentas e modelos para analisar a competência 
midiática dos STAE.

A Competência Midiática

A construção do conceito de competência midiática, permeado por 
competências tanto digitais quanto audiovisuais, decorre de uma série de ações 
realizadas na Espanha (AGUADED et al., 2011; CELOT; PÉREZ-TORNERO, 
2009; FERRÉS, 2007; FERRÉS; AGUADED; GARCIA-MATILLA, 2012), na 
última década, que produziram conhecimento suficiente para modelar o cons-
tructo atual. Estabelece-se a partir do entendimento de que a competência comu-
nicativa da atualidade está imersa no entorno digital e de consumo midiático, sendo 
necessário que as pessoas detenham conhecimentos, habilidades e capacidades, 
juntamente com valores e atitudes, para que consigam desenvolver-se em distintas 
dimensões, entre as quais se destacam a comunicativa e a tecnológica.

Pérez-Rodriguez e Delgado-Ponce (2012) fizeram um estudo deta-
lhado sobre os diversos conceitos e correntes que se coadunam no desen-
volvimento de competências dos cidadãos no mundo cada vez mais midiáti-
co. As autoras utilizaram a figura de uma pirâmide para explicar o processo 
ascensional que ocorre no desenvolvimento da competência midiática. Na 
base da pirâmide, situa-se o âmbito do Conhecimento, seguido do âmbito da 
Compreensão e, no ápice do processo ascensional, o âmbito da Expressão ou 
Comunicação. Elas acreditam que, para realizar atividades educativas que 
incidam na competência midiática dos sujeitos, é necessário atender a 

los procesos de acceso y búsqueda de información, a los distintos len-
guajes que codifican los mensajes de nuestro tiempo, a la recepción y 
comprensión de los mismos, a la tecnología que los difunde y sopor-
ta, a la producción, política e ideología de las industrias mediáticas, a 
la participación ciudadana y a la vertiente creativa (PÉREZ-RODRI-
GUEZ; DELGADO-PONCE, 2012, p. 33).

Edificando esses níveis, as autoras acreditam que se consiga preparar 
pessoas autônomas e críticas para “enfrentarse a los medios y las tecnologías 
de la información y la comunicación” (PÉREZ-RODRIGUEZ; DELGADO-
-PONCE, 2012, p. 33).

Este estudo adota e adapta para a singularidade do serviço público 
a proposta de âmbitos e dimensões das autoras.
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Procedimento metodológico da pesquisa

O estudo partiu da necessidade de conhecer o estado real da com-
petência midiática dos STAE, considerando-se uma das competências comu-
nicativas necessárias para atuar nos processos comunicativos organizacionais 
e ao longo da vida” (DELORS et al., 2008, p.12, grifo nosso). 

Para chegar ao objetivo pretendido, cumpriram-se etapas de um 
processo metodológico que permitiu explorar o comportamento social dos 
STAE para além dos próprios atores. Tomando como base a proposta de 
Pérez-Rodriguez e Delgado-Ponce (2012), elaborou-se um questionário com 
33 perguntas. Submeteu-se esse questionário à validação de conteúdo por 
especialistas nas áreas de Educação, Comunicação, Organização e Estatís-
tica. Definiram-se os níveis de domínio das questões (0, 1, 2), em que <0> 
indicava o mínimo domínio ou entendimento; <1>, um nível intermediário 
de domínio ou entendimento; e <2>, um bom domínio ou entendimento. 

Aplicou-se o questionário em prova piloto a 14 STAE. Os dados colhi-
dos foram organizados, sistematizados e apresentados ao grupo da prova piloto. 
A apresentação expôs apenas os resultados, sem tecer comentários nem refle-
xões a respeito. O grupo focal expressou livremente seu entendimento sobre o 
resultado de cada questão. Os aportes foram registrados em diário de campo. 

A análise dos dados se fez por triangulação entre dados objetivos, 
subjetivos e documentais.

Discussão dos resultados

Realizou-se a prova piloto com 14 servidores, de variadas idades (en-
tre 20 e 50 anos) e níveis de escolaridade (50% Ensino Médio, 14% Ensino 
Superior, 22% Mestrado, 14% Doutorado), que exercem atividades em dife-
rentes ambientes organizacionais. Procurou-se manter no grupo a proporção 
de distribuição que tem o total da categoria dos STAE da instituição. 

O grupo respondeu às 33 questões em um tempo médio de 10 a 15 
minutos, considerando-se um tempo razoável para aplicação do questioná-
rio. A seguir, relatam-se os resultados organizados por âmbitos.
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Âmbito Conhecimento 

Na base da pirâmide encontra-se o âmbito do Conhecimento. Nele 
se procuram dados que mostrem se os STAE têm conhecimentos básicos 
para atuar com competência midiática. O âmbito do Conhecimento contém 
as dimensões: Acesso e Busca da Informação; Linguagem; Tecnologia; Pro-
cessos de Produção; Política Midiática. 

Constatou-se que os STAE têm acesso a diversas mídias em seu cotidia-
no — TV, telefone fixo e celular, computador, rádio, smartphone, tablet — e que 
procuram informações para o seu dia a dia no ambiente virtual, em jornais e blo-
gs (28%), redes sociais (20%) e listas de discussão (11%). Apenas 6% ainda recor-
rem aos jornais e revistas impressos. Para buscar informações, os STAE utilizam 
predominantemente a ferramenta Google e, em segundo lugar, surpreendente-
mente, usam o Portal da Transparência do Brasil (23%), que é uma ferramenta 
para controle social que o governo disponibiliza faz poucos anos. 

O rádio (6%) e a televisão (20%), no passado dominantes na cultura 
brasileira, agora são utilizados com parcimônia. Cogita-se que está aconte-
cendo uma mudança abrupta no costume de assistir televisão no Brasil. Uma 
pesquisa realizada no início dos anos 2000(MONTERO, 2004) mostrava que 
a população assistia à TV entre cinco e dez horas por dia. Agora, os respon-
dentes disseram que a assistem no máximo uma hora por dia (43%) ou nunca 
a assistem (14%); apenas 7% a assistem entre cinco e dez horas por dia. No 
entanto, ficam conectados à internet entre cinco e dez horas (43%), entre 
duas e cinco horas (22%) ou não desconectam nunca (21%).

Ainda no âmbito do Conhecimento, quis-se saber se os STAE con-
seguiam identificar alguns termos (SMS, Ipod, pen drive, Youtube) do ima-
ginário midiático, e a maioria (76%) mostrou suficiente conhecimento. De 
igual modo, os STAE demostraram ter suficiente conhecimento sobre o que 
é uma linguagem hipertextual (75%); distinguiram os profissionais envolvi-
dos diretamente na produção de um audiovisual (47%); souberam editar um 
arquivo <mpeg> (75%); enviar e-mail com anexo (100%); e usar Skype (50%).

No entanto, quando se perguntou sobre processos de produção e 
políticas midiáticas, o comportamento do STAE foi outro. Quando se per-
guntou sobre como se sabe que uma transmissão está sendo feita ao vivo, 
apenas 31% se preocuparam em conferir o local e a hora da transmissão. A 
maioria não soube identificar os códigos que estabelecem a transmissão ao 
vivo. Inúmeras vezes, programas gravados exibem o ícone da transmissão 
ao vivo, para dar atualidade à matéria veiculada, ludibriando desse modo 



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   Espaços Virtuais Multimodais Autodirigidos de Aprendizagem: 
análise sobre suas interfaces e dos recursos didáticos instrucionais  | 169

o telespectador. Outro dado relevante sobre o conhecimento que os STAE 
têm sobre a construção de sentidos coletivos que é realizada pelos/nos meios 
de comunicação telemáticos refere-se a uma questão muito corriqueira do 
cotidiano moderno: quem define o que ganha visibilidade midiática? Apenas 
25% entendem que é o editor ou a empresa midiática que definem o que vai 
ser noticiado. A maioria tem uma visão ingênua, acredita que o fato relevante 
se transforma em notícia naturalmente, sem a mediação e interesses da em-
presa midiática. Essa questão é muito importante porque evidencia a neces-
sidade de preparar cidadãos críticos que percebam como a construção social 
da realidade (BERGER; LUCKMANN, 2008) está fortemente influenciada 
pelo que ganha visibilidade midiática.

Ainda, verifica-se que, além de não perceberem como é definido o 
que ganha visibilidade nos meios de comunicação, os STAE também não co-
nhecem as políticas públicas de comunicação nem os órgãos fiscalizadores. 
Apenas 25% dos entrevistados souberam que é o Ministério das Comunica-
ções o responsável por formular e propor políticas de comunicação midiática 
no país. E ninguém teve conhecimento para identificar a Anatel3 (0%) como 
órgão que fiscaliza os conteúdos veiculados em programas de tevê, rádios e 
internet. O entendimento sobre as políticas que regem os processos comu-
nicativos e midiáticos é fundamental para que os STAE consigam se situar 
no ecossistema comunicativo que tece, junto com outros sujeitos, setores e 
sistemas de comunicação no ambiente organizacional.

Âmbito da Compreensão

Dando seguimento ao processo ascendente de identificação das di-
mensões que perpassam o desenvolvimento de competência midiática, bus-
cam-se dados sobre a compreensão que os STAE têm sobre a construção de 
sentidos midiáticos.

Buscou-se saber se os STAE conseguem distinguir os valores e ide-
ologias que as mensagens carregam. Em uma sociedade em que imperam 
o excesso de informação, o anonimato e a falta de leis que regulamentem 
a responsabilidade pelas mensagens emitidas, é fundamental que os STAE 
saibam identificar os valores que estão contidos nelas, para que possam atuar 
na construção de sentidos coletivos.

3  Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil.
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Quando questionados se existe manipulação em propagandas políti-
cas veiculadas na TV, 79% dos entrevistados escolheu <algumas vezes>, sem 
entender que toda comunicação midiática é produzida pela manipulação de 
linguagens, temas, abordagens, etc. Do mesmo modo, quando questionados 
sobre o grau de veracidade de uma notícia de abrangência internacional, 
percebeu-se que o grupo aceita o discurso midiático como verdadeiro. Em 
contrapartida, os STAE identificaram satisfatoriamente que o <anúncio pu-
blicitário> atende ao interesse do anunciante.

Sobre a compreensão estética nas comunicações midiáticas, os STAE 
acham, total (50%) ou parcialmente (50%), importante a dimensão estética 
das mensagens midiáticas. Quando questionados se utilizavam racionalidade 
ou emoção na compra de um produto, a maioria respondeu que utiliza tanto 
a emoção quanto a racionalidade. Essa questão foi embasada no entendimen-
to que Humberto Maturana (2009) tem sobre a emoção nos seres humanos, 
dizendo que não há nenhuma racionalidade que não se embase em emoção. 
No entanto, com décadas de culto à racionalidade, a resposta não surpreende.

Âmbito da Expressão

Para que os STAE consigam se expressar com competência midi-
ática, é necessário que antes detenham conhecimentos básicos de comuni-
cação midiática e que compreendam mensagens situando-se como prossu-
midores de comunicações. A expressão com competência midiática envolve 
capacidades de participar em processos coletivos, criar comunicações através 
de meios telemáticos e construir sentidos por meio das mídias.

Verificou-se que a maioria (71%) participa de atividades coletivas 
de interesse social. No entanto, quando se perguntou se participava de ma-
nifestações políticas organizadas em mídias sociais, a maioria (72%) disse ter 
receio de participar. A aparente contradição se esclareceu ao se conferir que 
a maioria (71%) manifesta a sua cidadania em ouvidorias, mensagens aos ór-
gãos públicos, comentários de notícias, mas não participa de manifestações 
políticas organizadas em redes sociais porque estas podem ser inconsequentes. 

Confirmando um perfil prossumidor, grande parte dos STAE (61%) 
utiliza mídias para compartilhar temas de interesse coletivo, já produziu men-
sagens com recursos audiovisuais (62%) e criou produtos midiáticos (46%) 
como blog, wiki e galeria de fotos. No entanto, ainda 54% manifestaram não 
se sentir capacitados para criar produtos midiáticos e autoanalisaram seu de-
sempenho na criação de produtos midiáticos como parcial ou simples (65%).
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Foi interessante encontrar uma boa aceitação às ferramentas da Edu-
cação a Distância (EaD). Quando solicitados a selecionar as ferramentas que 
utilizam em trabalhos colaborativos, os STAE escolheram o Moodle (37%), o 
Google Drive (14%) e o Skype (23%). Pode aferir-se que os STAE avaliam po-
sitivamente os cursos de EaD ministrados na plataforma Moodle, já que 47% 
acharam a EaD o modo mais flexível e adequado para estudar nos dias de hoje, 
e 20% entendem que é uma boa opção para a formação do trabalhador.

Conclusões

Conclui-se que o modelo de Pérez-Rodriguez e Delgado-Ponce fun-
damentou satisfatoriamente o processo de investigação que se fez para abordar 
a questão da complexa, líquida e incerta comunicação midiática. Os âmbitos 
abordados — Conhecimento, Compreensão e Expressão — delimitaram perfei-
tamente a amplitude dos processos e práticas comunicativos desempenhados pe-
los STAE. O fluxo vertical em <âmbitos> facilitou a construção do instrumento 
de coleta de dados, assim como da sistematização e análise de resultados.

A análise de dados do grupo amostral investigado indicou que, de 
modo geral, os STAE têm um nível de domínio 1, intermediário, de com-
petência midiática, apontando tendência para o nível 2 em acesso e uso das 
mídias do âmbito do Conhecimento, e forte tendência para nível 0 em Ideo-
logia e Valores do âmbito da Compreensão.

Para finalizar, salienta-se que o estudo é introdutório e apenas inicia 
uma etapa de investigação que quer conhecer a competência midiática de 
toda a organização. As reflexões que se realizaram com base nos resultados ob-
tidos na prova piloto indicam a certeza da necessária continuidade do processo 
investigativo, no propósito de criar programas institucionais que atuem nos 
diversos contextos da educação midiática, em busca de um novo humanismo 
(PÉREZ-TORNERO; VARIS, 2012) dentro do entorno organizacional.
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Interfaces da Comunicação e da Educação na 
escola: a experiência do CAP-UFRJ1 

Beatriz Becker2

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

Contextualizações

Os principais tipos de plataformas, as de interações entre indiví-
duos e grupos — sites de redes sociais (SNS); as de produção de conteúdos 
colaborativos, que promovem intercâmbios entre a produção amadora e 
profissional —; sites de user-generated-content (UGS); as de venda e comér-
cio de produtos — trading and marketing sites (TMSs); bem como as que 
disponibilizam jogos — play and game sites (PGS) — constroem diferentes 
nichos de socialização e criatividade, bem como de comércio e entreteni-
mento (VAN DIJCK, 2013). Os usos de todas essas modalidades de plata-
formas de mídia são negociados pelos usuários, uma vez que eles decidem 
como se apropriar delas no seu cotidiano. Porém, essas plataformas têm 
domínio sobre os protocolos dos processos de comunicação imersos em 

1 A versão original deste trabalho aqui atualizado foi apresentada no GP Comunicação e Educa-
ção, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, XXXIX Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação e, posteriormente, publicada na forma de artigo científico na revista 
Comunicação & Educação (USP), ISSN: 2316-9125, v. 22, n. 1, jan/jun de 2017. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/121886/129441>. Acesso em: 6 jun 2017.

2 Professora associada do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Departamento de Expressões e Lingua-
gens da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGCOM/ 
ECO-UFRJ), bolsista de Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: beatrizbecker@uol.com.br.
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seus ambientes por se constituírem como sistemas autômatos que engen-
dram e manipulam essas conexões. Ao mesmo tempo em que elas tornam 
possível a manifestação de interesses e aspirações de indivíduos e grupos 
diversos, coletam e monetarizam dados que monitoram o comportamento 
das pessoas e direcionam suas necessidades. As tecnologias digitais e seus 
usos não só promovem a criatividade e a inovação, uma vez que os consu-
midores também ficam vulneráveis à vigilância de suas escolhas em distin-
tas plataformas, uma espécie de controle de seus comportamentos e ações 
na produção e consumo de mensagens e conteúdos no ambiente digital 
(GILLAN, 2015; SIBILA, 2012; SODRÉ, 2012; HOWELLS; NEGREIROS, 
2012; ANDREJEVIC, 2009). De fato, os meios digitais servem tanto para 
reforço do sistema e do poder da economia neoliberal, quanto para a revi-
talização da democracia e dos debates virtuais. A internet e as redes sociais 
oferecem condições para o ativismo social em escala global; abrem espaço 
para o engajamento em causas sensíveis aos cidadãos; contribuem para a 
transformação social e interações diversas, mas também para a construção 
de valores que instigam conflitos em territórios físicos e simbólicos, bem 
como para ampliar o poder de grandes empresas de mídia (COULDRY; 
MANDIANOU; PINCHEVSKY, 2013; CURRAN, 2011).

Nesse cenário midiático, as indústrias culturais e de economia cria-
tiva distribuem cada vez mais conteúdos, serviços e produtos como filmes, 
programas de rádio e televisão, livros, músicas gravadas, revistas, videogames 
e aplicativos. A produção audiovisual no Brasil e no mundo exerce centrali-
dade nesses mercados, reúne alguns dos modelos de negócios mais rentáveis 
e influencia nossas percepções sobre a vida social (TREMBLEY, 2011; AL-
BORNOZ, 2015). A visualidade eletrônica converte-se em imagem privada e 
pública, redimensiona as formas de visibilidade da cultura e produz modos 
distintos de socialização e de significação da experiência (SODRÉ, 2006; 
SILVERSTONE, 2005; MARTÍN-BARBERO; REY, 2001). O surgimento da 
internet e do computador, bem como o desenvolvimento e os usos de tec-
nologias de informação e comunicação, incrementam o consumo de vídeos 
on demand pautado pela lógica da livre circulação de conteúdos e formatos 
audiovisuais em conexões de alta velocidade, sob sofisticados processos de 
regulação de transmissão de dados. As maneiras que as pessoas se apropriam 
das tecnologias digitais também provocam mudanças na produção da tele-
visão. Os modelos tradicionais de transmissão televisiva desenvolvem modos 
simbióticos de relação com as mídias emergentes. Pós-Industrial, Pós-Massi-
va; Pós-Broadcast, Pós-Nacional, Pós-Digital, Post-Broadcast TV ou Pós-TV, 
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TV Expandida, TV Ubíqua e outras tantas formas de nomeação da televisão 
na contemporaneidade revelam um empenho em entender a fase seguinte 
às etapas da Páleo e da Neotelevisão, elaboradas e identificadas por Umberto 
Eco, e sugerem que o meio transborda as fronteiras nacionais imerso na con-
vergência global entre as mídias (GRAINGE, 2011; TURNER; TAY, 2009; 
CARLÓN, 2014; SERRA; SÁ; SOUZA FILHO, 2015; BECKER, 2015). Hoje, 
as transmissões de broadcast marcadas pela regularidade e pela simultaneida-
de, ou seja, com programas organizados na grade de programação em horá-
rios e dias regulares que atingem grandes audiências dispersas em um mesmo 
momento, são apenas algumas das opções de distribuição do conteúdo da 
TV acessível por cabo, DVDs e downloads de vídeos on-line.

Além disso, muitas pessoas acessam conteúdos e formatos audiovi-
suais através de múltiplas plataformas, como Google, YouTube, Facebook, 
Twitter, Snapchat e Instagram. As emissoras de televisão aberta perdem espa-
ço para serviços de vídeo por streaming, e suas audiências estão diminuindo 
ao longo dos anos, mas ainda são muito altas se comparadas com as demais 
mídias. A TV e os telejornais ainda exercem papel central no ambiente mi-
diático na construção de nossa realidade social cotidiana e são as principais 
fontes de informação sobre os acontecimentos sociais e de grande reper-
cussão no Brasil e em outros países (BECKER, 2015, 2014; MORLEY, 2015; 
BARNETT, 2011; CURRAN, 2011). A internet não fez com que as pessoas 
deixassem de interagir com a TV no atual ambiente midiático caracteriza-
do pela convergência entre as mídias e as possibilidades de comunicação 
proporcionadas por usos de dispositivos móveis e pelas redes sociais. Porém, 
novas formas de narrativas em áudio e vídeo emergem no ambiente digital. 
As referências estéticas desses produtos audiovisuais disponibilizados na web 
ainda são baseadas nas experiências do cinema e da televisão, mas manifes-
tam hibridismo de linguagens e formatos inovadores em narrativas nas quais 
o vídeo exerce um protagonismo. Para Philippe Dubois (2004), o vídeo de 
múltiplas formas e assistido em diferentes telas foi compreendido durante 
muito tempo como um parêntese ou intervalo, uma imagem intermediária 
entre o cinema e o computador ou como o outro da televisão, sua vanguarda 
ou revolução. Porém, segundo o pesquisador, o vídeo não é uma antitelevi-
são, é uma metalinguagem analítica. Mais do que uma maneira de registrar 
e narrar ou um objeto-imagem em si, é um estado-imagem, ou seja, uma 
forma que pensa e que pensa não tanto o mundo quanto as imagens do mun-
do e os dispositivos que as acompanham. Como todo dispositivo tecnológi-
co, o vídeo pode jogar com a dialética entre semelhança e dessemelhança, 
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entre analogia e desfiguração (DUBOIS, 2004). Ele é um dos elementos 
mais recorrentes na produção noticiosa e na escrita contemporânea e ten-
siona os modos de representação dos acontecimentos. As imagens noticiosas 
em movimento são um complexo componente da cultura visual contempo-
rânea, ou seja, não são simplesmente reflexões transparentes da realidade, 
mas também simbólicas. Ao mesmo tempo em que oferecem informações 
e conhecimentos sobre fatos relevantes da vida social, hierarquizam os fatos 
sociais, influenciam a nossa percepção da vida social e se constituem como 
mercadorias (IGARTUA et al., 2013).

Construindo o objeto de estudo

A visualidade se manifesta como recurso relevante de construção de 
sentido, e a escrita com as palavras é apenas uma das maneiras possíveis de 
atribuir significações à vida social e aos acontecimentos. O desenvolvimento 
e os usos das tecnologias digitais provocam transformações nas maneiras de 
ler, escrever e compreender o mundo. A atual diversidade e difusão do saber 
em distintos suportes e linguagens é um dos desafios mais complexos que 
os processos de comunicação apresentam ao sistema educacional. Revela-
se a necessidade de uma alfabetização digital aberta às múltiplas escrituras 
para uma participação crítica e criativa na vida social e na mídia, dedicada 
ao aprendizado de leitura e escrita dos textos audiovisuais (BECKER, 2016; 
MARTÍN-BARBERO, 2014). Os processos de aprendizagem podem estimu-
lar um olhar seletivo de uma determinada imagem, para além dos elementos 
que se sobressaem em um determinado enquadramento escolhido pelo reali-
zador, transformando o ver em agir e contribuindo para valorizar a relevante 
atuação do espectador na atribuição de sentidos aos textos (BURCH, 2015; 
RANCIÈRE, 2008). Assim, a educação deve avançar estimulando a interpre-
tação dos textos midiáticos e a compreensão de que estes não são reflexos da 
realidade, mas construções que atribuem valores e sentidos à experiência na 
contemporaneidade e direcionam a criação de vínculos e identidades. Em 
um momento em que as formas de pensar, estar e perceber o mundo vêm 
sendo alteradas, é fundamental atualizar a formação de estudantes e profes-
sores de diferentes disciplinas para linguagens, conteúdos e formatos audiovi-
suais que as mídias digitais exigem ou permitem, favorecendo o entendimen-
to dos conteúdos e formatos audiovisuais noticiosos contemporâneos como 
mediações tecnológicas e culturais.
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A origem da produção e dos conteúdos audiovisuais já não está restri-
ta a grandes grupos de comunicação no Brasil e pode ser feita não apenas por 
profissionais da Comunicação, mas de diferentes áreas, e ainda por cidadãos 
com acesso às tecnologias digitais. No entanto, esta possibilidade implica uma 
abordagem inter e transdisciplinar, ou seja, a articulação de diferentes pontos 
de vista sobre a experiência em uma rede discursiva que se aproxima e dialoga 
na contramão da histórica compartimentalização de saberes, a qual busca ga-
rantir a legitimidade de cada ciência na produção acadêmica e na vida social, 
gerando crescente fragmentação da realidade e das disciplinas e, consequente-
mente, redução do sentido da vida humana. Nesse contexto, a Comunicação 
pode colaborar para incentivar a integração e o diálogo com outras ciências 
na construção de saberes (GOBBI; KERBAUY, 2010). Mas, refletir sobre o 
próprio lugar da Comunicação e sobre o Jornalismo audiovisual3 como forma 
de conhecimento na contemporaneidade também demanda privilegiar mais 
o entendimento das interações decorrentes da ação de participar de algo, par-
tilhar e pôr-se em comum dos processos comunicacionais, do que a exclusiva 
compreensão da Comunicação como transmissões de mensagens e/ou da mí-
dia apenas como um conjunto de dispositivos de informação (SODRÉ, 2014). 
O papel desempenhado pela mídia e pelo jornalismo é complexo, marcado 
por desafios e ambivalências na atualidade. O rompimento e a descentraliza-
ção do poder coincidem com uma intensa concentração do poder aparente-
mente sem limites. Se, por um lado, a internet indubitavelmente facilitou a 
possibilidade de circulação mais ampla de vozes alternativas e a reconstituição 
da instância do que é público, o poder empresarial, por outro lado, longe de 
desaparecer nos anos recentes, está florescendo e adaptou-se para enfrentar os 
desafios da economia digital. O poder da mídia é tanto consequência quanto 
um componente cada vez mais significativo de processos continuados de re-
produção social que existem na sociedade capitalista liberal. Assim, “devemos 
compreender tanto os mecanismos de dominação que justificam e reprodu-
zem o status quo quanto os mecanismos de resistência que podem forçar um 
caminho através de uma visão alternativa” (FREEDMAN, 2014, p. 121).

Assume-se que a dimensão criativa da educação é capaz de supe-
rar determinados costumes e funcionar como uma espécie de resistência 

3 Em pesquisa anterior, foi possível verificar que as narrativas audiovisuais noticiosas que são 
veiculadas na televisão e disponibilizadas na internet sofrem influências mútuas e, por essa 
razão, foram nomeadas pela autora de práticas de jornalismo audiovisual (BECKER, 2009).
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à midiatização (SODRÉ, 2012). Investigar e fortalecer interações críticas e 
criativas das audiências com os textos midiáticos nas práticas pedagógicas im-
plicam entender o audiovisual como linguagem e forma de pensamento na 
atualidade e mapear e desconstruir os modos como combinações de áudios e 
vídeos contam todos os dias histórias da vida social na convergência entre as 
mídias. Este trabalho busca identificar como alunos e professores do Ensino 
Médio compreendem a relevância da leitura crítica da mídia e de usos de 
tecnologias digitais em processos de aprendizagem e a pertinência da inser-
ção de uma disciplina sobre Comunicação e Jornalismo na formação escolar, 
a partir de pesquisa empírica desenvolvida durante quase nove meses com 
alunos e professores do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (CAP-UFRJ), uma escola pública de referência no estado do 
Rio de Janeiro. Este trabalho é uma contribuição para fomentar o exercício 
da cidadania em processos de aprendizagem, por meio de interações críticas 
e criativas com a mídia e com conteúdos e formatos audiovisuais noticiosos 
no ambiente digital, a partir da contribuição de alunos e professores do CAP-
-UFRJ4. Este estudo reflete ainda sobre a pertinência ou não da inserção de 
uma disciplina sobre Comunicação e Jornalismo na escola.

Percurso metodológico

Na sociedade contemporânea, a competência comunicativa e a 
construção do conhecimento passam por um domínio dos códigos audio-
visuais capaz de oferecer possibilidades de interpretações diferentes do que 
aparece nas telas da TV e do computador e da realidade do mundo fora delas 
(BECKER, 2012). As dimensões teórico-metodológicas do campo da Mídia 
e Educação e da Análise Televisual permitem reconhecer que mensagens, 
narrativas e notícias que utilizam a linguagem audiovisual são constituídas 
por modos de dizer e de intervir na vida social, e seus efeitos de sentidos 
também dependem da maneira como se interage com a TV e se faz uso do 
computador, da internet e das mídias sociais (BECKER, 2016)5. Entender 

4 Agradeço a contribuição dos professores e alunos do CAP-UFRJ que participaram desta pesquisa e o 
apoio da coordenação do Setor de Língua Portuguesa do Colégio para o desenvolvimento desta investi-
gação, bem como o auxílio das bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca 
(PIBIC) Maria Luiza Prata e Gabriela Amadei na coleta dos dados aqui sistematizados em 2016 e 2015.

5 As contribuições teóricas e metodológicas da Mídia e da Educação, bem como da Análise Televisual, 
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a maneira como os jovens estudantes interagem com a cultura audiovisual, 
estabelecendo formas singulares de interação com o interrupto fluxo de ima-
gens na multiplicidade de telas, é uma forma de elaborar ferramentas para se 
aproximar dos universos da infância e da juventude em processos de apren-
dizagem e trazer para dentro da escola formas inovadoras de construção de 
conhecimentos sobre a realidade social em diferentes linguagens e sob dife-
rentes ângulos (VILELA, 2016; MARTÍN-BARBERO; 2014).

A partir dessas perspectivas, o percurso metodológico desta investigação 
foi constituído por quatro etapas: contato e conversações com os professores do 
Colégio de Aplicação da UFRJ; elaboração de um questionário como instru-
mento de pesquisa a ser aplicado com alunos do Ensino Médio (EM), submeti-
do previamente à apreciação da coordenação do setor de língua portuguesa da 
escola e aberto às suas contribuições; construção de um segundo questionário 
direcionado aos professores deste setor; e análise e sistematização dos resultados. 
Participaram da pesquisa mais de 50% dos alunos do Ensino Médio da escola, 
um total de 164 alunos do EM de sete turmas: três turmas do primeiro ano, duas 
turmas do segundo ano e duas turmas do terceiro ano (21A, 21B, 21C, 22A, 22C, 
23B e 23C). Os questionários impressos foram aplicados presencialmente, e as 
respostas foram escritas pelos alunos nas salas de aulas. O principal objetivo desse 
questionário era compreender como os alunos do EM percebem a relevância ou 
não da utilização das mídias em sala de aula para a construção de conhecimen-
tos. Outro questionário foi respondido pelos professores sobre a mesma temática 
para que fosse possível refletir sobre a pertinência ou não de uma disciplina sobre 
Comunicação e Jornalismo na grade curricular, a partir de suas inquietações, 
experiências e reflexões. Questiona-se se as apropriações das tecnologias digitais, 
a Comunicação e o Jornalismo podem colaborar para práticas pedagógicas e 
relações de ensino e aprendizagem inovadoras, amparadas pelas contribuições 
dos campos da Mídia e Educação e da Análise televisual.

foram sistematizadas no trabalho apresentado no GP de Comunicação e Educação na Intercom em 
2015 e publicadas na revista Matrizes (USP) em 2016. As contribuições da Mídia e Educação sugerem 
que processos de aprendizagem que estimulem os alunos a analisar mensagens da mídia e a produzir 
com autonomia conteúdos e formatos em áudio e vídeo favorecem o estabelecimento de ações cons-
cientes de engajamento social no ambiente midiático. A metodologia da Análise Televisual, por sua 
vez, consiste em um instrumento para leitura crítica de conteúdos e formatos noticiosos que utilizam 
a linguagem audiovisual e recursos multimídia na TV e na web e de outros produtos audiovisuais. 
Esta metodologia é formada por três etapas, a de descrição do objeto de estudo, a da análise televisual 
propriamente dita, e a de interpretação dos resultados alcançados. São aplicadas seis categorias básicas 
e três princípios de enunciação que auxiliam uma leitura crítica da complexidade do texto audiovisual 
e do contexto em que esse texto é produzido (BECKER, 2016, 2012).



Série Comunicação e Educação - Volume 4

182 |  Juliane Martins | Ricardo Belinski  

Os dados dos questionários foram sistematizados por meio de análi-
se quantitativa e qualitativa. Em uma primeira fase, o questionário elaborado 
pela autora, incorporando sugestões de professores de língua portuguesa do 
CAP-UFRJ, foi aplicado para um total de 164 alunos. Foram contabilizadas 
todas as respostas positivas e negativas de cada turma referentes a 13 perguntas 
para formulação dos primeiros resultados e sistematizados gráficos que auxi-
liaram a avaliação do conjunto das respostas das primeiras seis perguntas do 
questionário. Essas respostas demonstraram que a maioria dos alunos utiliza a 
internet para se informar, principalmente através do celular e do computador. 
As redes sociais preferidas entre os alunos são o Facebook, seguida do Twitter 
e do WhatsApp. Mas elas também indicam que a televisão ainda é um meio 
muito presente na vida dos estudantes do EM: 100% dos alunos responderam 
que é necessário saber o que acontece no Brasil e no mundo para o desenvolvi-
mento da capacidade crítica. A compreensão dos fatos sociais ajuda a ampliar a 
visão de mundo deles e possibilita a conexão entre culturas diversas. Os alunos 
argumentaram que o jornalismo é importante porque mantém a sociedade 
informada e esse conhecimento interfere na formação da população. Os temas 
de reportagens que mais despertam seus interesses são sobre acontecimentos 
nacionais, internacionais e sobre cultura. Entretanto, ressaltaram que a mídia 
estabelece relações de poder, controla o que é transmitido para o público sem 
revelar os diferentes lados das histórias contadas e influencia as pessoas. Mas 
ainda afirmaram que, como as histórias sempre são contadas sob um ponto de 
vista, cada um pode construir as suas percepções.

O estudo das maneiras que os alunos atribuem sentidos aos noti-
ciários televisivos e das respostas seguintes do questionário aplicado foi rea-
lizado na segunda fase desta pesquisa, correspondente à análise qualitativa. 
A interpretação dos dados foi viabilizada por meio da construção de tabelas 
que indicavam o nível de envolvimento e de interesse dos estudantes em 
relação a cada uma das questões propostas, com a transcrição das opiniões 
dos alunos. A análise foi realizada a partir da leitura das respostas dos es-
tudantes das sete turmas e da geração de uma síntese de suas respostas por 
turma. Em seguida, as respostas mais expressivas foram destacadas; as sínte-
ses das respostas de cada uma das turmas foram, posteriormente, cruzadas e 
comparadas; e uma nova síntese das respostas de todas as turmas referentes 
às sete perguntas seguintes do questionário foi construída. Assim, foi pos-
sível apreender e refletir sobre o conjunto das respostas de todos os alunos 
entrevistados. Os resultados alcançados por meio da aplicação dos questio-
nários são sistematizados abaixo.
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Vozes dos estudantes

 Os alunos tendem a realizar uma leitura crítica dos conteúdos 
e formatos audiovisuais da mídia e manifestaram aspectos positivos e negativos 
sobre a linguagem do telejornal. Eles afirmam que a informação é transmiti-
da de uma forma simples de compreender os acontecimentos importantes, é 
dinâmica e “o estímulo visual é o melhor jeito de passar a informação e tocar 
o telespectador”. Mas o noticiário televisivo não os atrai muito porque não o 
consideram interessante. Além disso, os alunos afirmam que o telejornal quase 
sempre mostra assuntos de um jeito que favorece as emissoras e deixa de fazer 
certas críticas importantes sobre, por exemplo, questões políticas. “Sempre há 
uma ideologia representada pela linguagem em que se transmite a notícia”, 
disse um aluno do 3º ano da turma 23C. “Sempre existirá um ponto de vista de 
quem está contando; então, cabe a cada um avaliar o que ouviu e construir seu 
conhecimento com diversas fontes e pontos de vista”, afirmou outro estudante 
da turma 22A do 2º ano. Afinal, “quem conta um conto, aumenta um ponto. 
Deve-se sempre pesquisar a veracidade dos ‘fatos’ documentados”, ressaltou 
um estudante da turma 21B do 1º ano. Os alunos percebem que há diferentes 
tipos de noticiários, mas que todos deveriam ser imparciais para as pessoas po-
derem construir a sua própria opinião a partir de diferentes pontos de vista.

Contudo, a possibilidade de produzir um telejornal dos próprios estu-
dantes na escola mobilizou o interesse de pouco mais de 1/3 dos alunos. Eles des-
tacaram que esta atividade ajudaria a compartilhar informações que são neces-
sárias para a formação de um indivíduo sem preconceitos e atualizado, ampliar 
conhecimentos, construir consciência crítica, auxiliar a construção de debates, 
aprender como as informações são coletadas e divulgadas e as notícias são veicu-
ladas, integrar alunos e turmas e “ficar mais antenado no mundo e no que acon-
tece na escola também”, como declarou um aluno do 2º ano da turma 22A. Um 
outro aluno do 3º ano, da turma 23B, disse: “atualmente existe um minijornal 
no CAP, mas acho importante o contato com novas mídias, já que vivemos em 
um mundo cada vez mais digital. [...] As pessoas mais novas aprenderiam a usar 
a tecnologia de uma forma mais responsável”. A possibilidade de experimentar 
uma nova linguagem também despertou o interesse de outros alunos como um 
incentivo maior à pesquisa e à busca por fontes capazes de provar a veracidade 
dos fatos. Porém, se a maioria dos alunos demonstrou interesse pela possibilidade 
de produção de um telejornal na escola, não considerou esta atividade relevante.

Os estudantes reconhecem que os modos como interagem com os 
textos da mídia se tornam mais autônomos e interpretativos a partir de  
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conhecimentos que constroem nas aulas de redação. Os alunos demonstra-
ram interesse pelo aprendizado da escrita. Uma das estudantes da turma 21A 
do 1º ano afirmou: “nessas aulas eu consigo aprender como o mundo está 
organizado e a entendê-lo melhor”. Outra aluna do 3º ano, da turma 23B, 
explicou porque essas aulas despertam o interesse dos jovens do EM que 
pretendem ingressar nas universidades: “ajuda a organizar a minha linha de 
pensamento, conhecer e debater novos assuntos e a tirar 1000 no ENEM”. 
Os alunos apontam a relevância das aulas para a compreensão de aconteci-
mentos importantes, a construção de argumentos e de pensamento crítico, o 
entendimento de posicionamentos diferentes, a expressão da própria opinião 
e ainda para questionar as histórias que estão sendo contadas. Aprendem a 
escrever textos coerentes e expressar suas opiniões sobre assuntos atuais na-
cionais e internacionais e sobre temas relevantes para a sociedade brasileira. 
Exercitam uma “conexão com o leitor” para convencê-lo sobre determinado 
ponto de vista e para tornar seus textos mais persuasivos. Refletem ainda so-
bre como podem contribuir para melhorar uma situação ou realidade, inco-
modados pelo fato de que as pessoas estão se acostumando com os problemas 
e não lutam mais por uma sociedade melhor. Os assuntos mais discutidos nas 
aulas de redação são: a maioridade penal, questões de gênero, o feminismo, 
a banalização do machismo, movimentos sociais, etnias e culturas. Porém, 
os alunos sinalizam que os debates nem sempre são aprofundados porque 
a maior importância das aulas é ensinar a escrever uma redação da melhor 
forma para passar no concurso, conforme o padrão da língua portuguesa.

Quando questionados sobre a importância da utilização da mídia nas 
aulas e em outras atividades na escola, as principais justificativas da relevân-
cia destacada pelos estudantes foram: 1. É uma maneira de ajudar os alunos a 
entenderem o mundo à sua volta e de se integrarem à sociedade; 2. Torna o 
aprendizado mais interessante e interativo; 3. É uma forma mais prazerosa de 
estudar e de troca de conhecimentos; 4. Desperta curiosidade, ajuda o professor 
a complementar a aula e oferece informações que não estão nos livros e que 
servem como fontes de pesquisa para projetos; 5. Colabora para a formação de 
uma visão crítica e para tornar os estudantes mais atualizados; 6. É uma forma 
de integrar o conhecimento da escola com o cotidiano e relacionar o conteúdo 
das matérias com a atualidade; 7. É importante para questionar se o que a mídia 
mostra é o real e ajuda a perceber se há manipulação ou criação de estereótipos; 
8. Colabora para tornar os adolescentes politicamente ativos; 9. Transporta o 
mundo exterior para dentro da sala de aula; 10. A integração entre mídia e escola 
é importante para mostrar a realidade; 11. É uma forma de dar sentido ao que é 
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apreendido; 12. É importante tomar contato com outros meios de expressão além 
das palavras. Uma aluna da turma 22C do 2º ano inferiu: “se a mídia está presente 
em nossas vidas todos os dias, por que não falar sobre isso na escola?” De fato, 
a utilização das mídias nas aulas e em outras atividades da escola é uma ação 
importante para os alunos expressa na maioria das respostas, como as seguintes 
declarações de seis alunos do 2º ano, que sintetizam essa percepção: 1. “O mundo 
está se atualizando, o ensino deveria seguir o mesmo caminho”; 2. “Acho inte-
ressante poder falar não só o que ocorreu no Egito décadas atrás, mas também o 
que está acontecendo agora e como isso afeta nossas vidas”; 3. “A escola precisa 
pensar no cidadão, não apenas no conteúdo”; 4. “Para trabalhar as relações entre 
o que aprendemos nas aulas e o ‘mundo real’, encontrar a matéria na vida”; 5. 
“Pois é através das novas mídias que o mundo se conecta”; e 6. “É necessário que 
a escola se insira na realidade, não se mantendo estagnada”.

Os estudantes apreciam os professores que mostram documentários 
e trazem materiais didáticos multimídia para as aulas, o que contribui para a 
compreensão da matéria. Contudo, eles consideram que nem sempre a in-
fraestrutura da escola permite a utilização das mídias nas aulas e em atividades 
extracurriculares, o que não favorece o uso de códigos diferentes do que a pa-
lavra para a escrita e a expressão. Os alunos identificam que o maior problema 
de escassez de meio de comunicação nas escolas é a falta de verbas. Afirmam 
que, embora a escola possua aparelhos de televisão e computadores, eles são 
precários e a escola não possui funcionários para orientar o acesso dos alunos 
a esses instrumentos. Além disso, a internet só está disponível na sala de Infor-
mática e nem sempre funciona. Assim, são orientados a utilizarem os meios de 
comunicação apenas para a realização de trabalhos específicos, e os professores 
tendem a optar por aulas mais tradicionais. Os estudantes também afirmam 
que o curto tempo disponível na grade curricular para acessar a TV e a internet 
não colabora para os usos das mídias na escola, uma vez que a carga horária es-
colar é muito condensada. E, ainda, entendem que a escola, como instituição, 
não está preparada para interagir com inovações do mundo contemporâneo, 
como afirma um aluno da turma 22A do 2º ano.

Vozes dos professores

O questionário direcionado aos professores foi constituído por 8 per-
guntas e respondido por um terço dos professores efetivos do setor de lín-
gua portuguesa do CAP-UFRJ, responsável pelos conteúdos de linguagem 
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e expressão. Eles foram entrevistados em função de suas experiências na for-
mação dos estudantes nesses saberes. Assim, foi possível aferir, em caráter 
exploratório, como os professores entendem as relações entre Comunicação 
e Educação e suas possíveis contribuições para a renovação de processos de 
aprendizagem na formação escolar capazes de interagir com a cultura das 
mídias para a promoção do exercício da cidadania.

A transição de produção e uso de linguagens na construção de co-
nhecimentos no mundo não é reconhecida como uma novidade exclusiva da 
contemporaneidade pelos professores do CAP-UFRJ que participaram desta 
pesquisa. Um deles afirma que as mudanças nas formas de escrita resultam 
das novas maneiras de mediação do conhecimento pelas tecnologias digitais, 
mas ressalta que o uso de novas linguagens não deve significar o abandono ou 
a depreciação das antigas. Os professores respondentes afirmam que recorrem 
à utilização de outros códigos além das palavras e tipos de textos para propor 
reflexões críticas aos alunos, como uma estratégia produtiva para se aproxima-
rem da realidade do aluno, mostrarem que os conhecimentos que constroem 
em sala estão diretamente ligados às suas demandas cotidianas e que diferentes 
tipos de textos podem ajudá-los a ampliar o entendimento do mundo. Eles 
percebem que o interesse dos alunos do Ensino Médio por usos das mídias 
nos processos de aprendizagem é cada vez maior, uma vez que “as mídias des-
pertam curiosidade e [...] o interesse dos alunos por determinados assuntos e/
ou conteúdos”, como afirma uma das professoras. Outro professor declara que 
essa prática pode colaborar “para a elaboração de propostas de intervenção so-
lidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversi-
dade sociocultural”. Os docentes revelam que muitas vezes os próprios alunos 
lhes trazem a demanda pela utilização de mídias na escola. Entretanto, um 
dos docentes afirma que falta formação aos professores para que eles possam 
se apropriar de tais mídias de forma mais eficaz em sala de aula. Além disso, 
ressalta: “há falta de incentivo material, em termos de equipamentos e tecno-
logias, para o melhor proveito do uso das mídias no ensino básico público”.

Os professores consideraram que a mídia deve ser percebida como 
um ambiente a ser explorado para a construção de conhecimentos, e as 
informações jornalísticas sobre o Brasil e o mundo são pertinentes para a 
formação dos alunos por fazerem parte do cotidiano dos jovens, por serem 
importantes elementos na construção de discursos individuais e coletivos e 
por formarem os alunos dentro de uma visão crítica e reflexiva da realidade. 
Um dos professores respondentes afirmou ainda que essa prática auxilia os 
alunos a compreender, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
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opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Contudo, os docen-
tes sugerem que os usos das mídias devem ser associados às demais discipli-
nas curriculares, de modo inter ou transdisciplinar e não devem ser integra-
dos à grade curricular como mais uma disciplina autônoma. Outro professor 
destacou que “o aluno deve trabalhar as diferentes funções da linguagem; e 
isso já é abordado e desenvolvido na disciplina de língua portuguesa”. Assim, 
as disciplinas já existentes poderiam dar conta dos assuntos e conteúdos que 
pudessem vir a compor a ementa dessa nova disciplina.

No entanto, os professores que participaram desta pesquisa acredi-
tam que o incremento do diálogo entre a Comunicação e a Educação pode 
contribuir para a qualificação das práticas pedagógicas na atualidade e para 
a atualização dos docentes. Uma das professoras afirma que “o diálogo en-
tre as diferentes áreas do conhecimento sempre é proveitoso e precisa ser 
estimulado”. Para outro professor, “a educação é uma instituição social, ela 
trabalha com a realidade circundante. Obviamente que o universo midiático 
entra no universo educacional (e vice-versa), e dessa imbricada relação se po-
dem extrair ótimos frutos”. As interfaces entre a Comunicação e a Educação 
poderiam resultar em ações que “deveriam ajudar os alunos a relacionar in-
formações, representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis 
em situações concretas, cuja finalidade seja sua formação como um cidadão 
crítico”, declara o terceiro docente. No contexto da reforma curricular, o 
currículo e a avaliação são questões centrais. Um dos professores destaca que 
há necessidade de uma valorização de conceitos das várias áreas do conheci-
mento para a compreensão de fenômenos naturais, dos processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica, das manifestações artísticas e também 
reflexões sobre os modos de incorporação das mídias em ações em sala de 
aula, especialmente aquelas que já fazem parte do cotidiano dos alunos.

Considerações Finais

Este trabalho buscou refletir sobre interfaces da Comunicação e 
da Educação na escola, a partir da experiência do CAP-UFRJ em diálogo 
com alunos e professores, sem qualquer pretensão de esgotar este debate. 
A discussão aqui proposta para os estudos de Comunicação e Educação em 
práticas pedagógicas, considerando contribuições das dimensões teórico-me-
todológicas do campo da Mídia e da Educação e da Análise Televisual, pode 
estimular e favorecer: 1. O domínio relativo de formas emergentes de leitura 
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e escrita na escola; 2. A atualização da formação de novos professores; 3. A 
construção de uma consciência autônoma para a interpretação do mundo 
nos processos de aprendizagem; 4. Uma intervenção crítica e criativa pelos 
cidadãos na vida social e na mídia; e 5. A ampliação e complementação de 
conteúdos escolares sobre Atualidades, não apenas respondendo às deman-
das dos exames de ingresso em universidades públicas e privadas, mas con-
tribuindo para a qualidade da formação dos estudantes com atenção aos seus 
próprios usos das tecnologias digitais.

Compreende-se, em acordo com a resposta dos professores respon-
dentes, que os estudos de mídia e educação podem propor novas estratégias 
e metodologias de ensino e avaliação aos docentes e colaborarem para uma 
integração interdisciplinar que enriquecerá o processo de construção do co-
nhecimento do aluno, o que não requer, necessariamente, a inclusão de uma 
disciplina específica sobre Comunicação e Jornalismo na grade curricular. 
Observa-se que tanto os professores quanto os alunos do CAP-UFRJ identi-
ficam qualidades e limitações na formação escolar. Revela-se que os estudos 
de Mídia e Educação não devem deixar de considerar as restrições e poten-
cialidades inerentes ao contexto socioeconômico e cultural em que as diver-
sas práticas pedagógicas estão inseridas, ao propor renovações e percursos 
metodológicos capazes de auxiliar a atualização dos docentes e a formação 
de novos professores, sob perspectivas inter e transdisciplinares. Nesse senti-
do, a Comunicação também enfrenta desafios e oportunidades de contribuir 
para leituras críticas da mídia e das narrativas jornalísticas audiovisuais nos 
diálogos possíveis a serem estabelecidos com a área da Educação.
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Educomunicação nas graduações de Pedagogia 
e Jornalismo: a experiência do DCH III da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Céres Santos1

Edilane Carvalho Teles2

Francisco de Assis Silva3

    Universidade do Estado da Bahia – UNEB

1 Introdução

Esta pesquisa propõe um diálogo interdisciplinar entre a Comunica-
ção e a Educação, a qual analisa a criação de um campo emergente comum, 
como possibilidade de potencialização dos processos formativos com as Tecno-
logias da Informação e Comunicação (TICs) e mídias em Pedagogia e Comu-
nicação Social em Multimeios. Tem sua gênese nos currículos dos cursos do 
Departamento de Ciências Humanas — Campus III (DCH III), da Universi-
dade do Estado da Bahia (UNEB), que têm propostas diferenciadas e apontam 
para a formação e estudos organizados com a perspectiva de um núcleo de 
aprofundamento nas discussões sobre a práxis e a relação das áreas, aqui em 
destaque: a importância e emergência da Educomunicação nos cursos.

As reflexões aqui apresentadas, problematizam, apresentam e analisam 
o Núcleo do Educom (Educação e Comunicação) na interface dos dois cursos.

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade de São 
Paulo (PPGCOM-USP). E-mail: ceresantos@gmail.com.

2 Doutoranda do PPGCOM-USP. E-mail: edilaneteles@hotmail.com.

3 Doutorando do PPGCOM-USP. E-mail: assis-francisco@bol.com.br.
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2 A Educom no curso de Pedagogia

Segundo informa o Projeto de Reconhecimento do Curso (2011), em 
2003, em decorrência da implantação das Diretrizes Curriculares, proposta pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE, 2005), a UNEB iniciou a reformulação 
curricular das licenciaturas, resultando, daí, novas matrizes curriculares e mu-
danças. A proposta aprovada substituiu o currículo anterior com a especificidade 
em Educação de Adultos4, ampliando o campo de atuação e formação do pe-
dagogo. Em seu novo formato5, o currículo passou a oferecer Núcleos de For-
mações Específicas e diversificadas (Núcleos de Aprofundamentos de Estudos).

A proposição tem organização nuclear na perspectiva interdiscipli-
nar, a qual se apresenta da seguinte forma: 1º) Educação Infantil e Séries ini-
ciais do Ensino Fundamental; 2º) Educação e Comunicação; e 3º) Educação 
de Jovens e Adultos. Estas três abordagens se dividem na matriz a partir do 5º 
semestre e no final do curso, exigindo do graduando a escolha por um deles. 

O curso tem duração mínima de oito semestres, com carga horária 
de 3.200 horas, como propõem as Diretrizes (2005). A inovação da proposta 
está na compreensão de que engessar a formação do pedagogo não promove 
as mudanças necessárias. Com relação aos estudos e pesquisas para o núcleo 
de Educom, estes iniciam no terceiro semestre, quando o campo tem a pri-
meira proposta com o componente curricular de Educação e Comunicação 
e, em seguida, os componentes curriculares Educação e Tecnologias da In-
formação e Comunicação e Estágio Curricular Supervisionado I (o primeiro 
de quatro), no qual o/a graduando/a tem a oportunidade formativa de com-
preender o campo de estágio como práxis das investigações do núcleo.

Na proposição curricular do Educom, existem componentes espe-
cíficos (formação diversificada) e os demais que envolvem os graduandos dos 
outros núcleos (formação básica). A seguir, a última parte da formação do 
curso com a diferenciação do núcleo:

• Formação diversificada: Educação a Distância, Linguagens e 
Comunicação; Didática e Tecnologias, Seminários Temáticos; 
Laboratório de Comunicação, Tecnologias na Educação;

• Formação Básica: Arte e Educação, Projetos Educacionais, 

4 Pedagogia com habilitação em Educação de Adultos, inédito no Brasil (1980).

5 Pedagogia: Docência e Gestão dos Processos Educativos.
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Educação e Cultura Afro-Brasileira e Estágio Curricular Super-
visionado I; Educação Especial, Organização do Trabalho Peda-
gógico, Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Estágio 
Supervisionado II; Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 
e Estágio Curricular Supervisionado IV.

A formação diversificada tem oito componentes curriculares, apa-
rentemente permanece a mesma estrutura para todos os núcleos, tendo sua 
diferenciação nas áreas e temáticas de aprofundamento. Um aspecto impor-
tante da perspectiva de formação nuclear interdisciplinar é que a pesquisa 
está presente continuamente, do primeiro até o quarto semestre com a Pes-
quisa e Prática Pedagógica (PPP), que deve ter continuidade com o Estágio 
Curricular, sendo que o primeiro, envolvendo a amplitude de formação e os 
demais direcionados para as especificidades dos núcleos.

As investigações e conteúdos do componente curricular Estágio 
Supervisionado levam em consideração as seguintes etapas: 1º) estudos te-
órico-metodológicos da interface Educação e Comunicação; 2º) elaboração 
do projeto de estágio no espaço formal e não formal; e 3º) planejamento e 
elaboração do projeto específico de intervenção e execução. 

A proposta do núcleo é que os docentes possam desenvolver outro olhar 
para além do uso das TICs e mídias como suporte pedagógico e, assim, construir, 
desconstruir e reconstruir conhecimentos de forma expressiva ao intervir no 
campo de estágio supervisionado num contexto de práticas educomunicativas.

Após este breve percurso na formação em Pedagogia no contexto da Edu-
comunicação, dialogaremos a seguir com a formação e os desafios do jornalismo 
e comunicação social no departamento com os processos da Educomunicação.

3 Educom no curso de Jornalismo

Conforme dispõe o documento do curso de Comunicação Social, 
Jornalismo em Multimeios, o curso foi criado em 2003 e autorizado pelo 
Conselho Universitário (CONSU), através da Resolução nº 171/20026. O 
curso compreende nove semestres, e seu projeto pedagógico foi estrutura-
do nos seguintes eixos temáticos: Processo Comunicação Social e Processos 

6 Publicada no Diário Oficial de 05 de fevereiro de 2002.
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Midiáticos; Jornalismo e Linguagens; Jornalismo Comunicação, Sociedade, 
Educação e Cidadania. 

Inicialmente, a matriz curricular estabelecia a oferta das disciplinas 
Comunicação e Educação I e II nos 4º e 5º semestres, respectivamente. Mas, 
em 2013, a disciplina passou a ser oferecida apenas no 3º semestre. A ementa 
era breve, porém com amplo espectro: “Discute os Meios de Comunicação 
— audiovisuais, sonoros e impressos — na sociedade contemporânea — suas 
implicações políticas, sociais e econômicas. As potencialidades educativas 
dos meios”. Hoje, após um percurso, constata-se que a súmula não contem-
pla o conceito de Educom, vastamente divulgado por Soares (2011).

Entretanto, é no seu conteúdo programático que a proposta de Edu-
com é ressaltada. Ele prevê, por exemplo, conteúdos sobre a conceituação de 
Educomunicação, a Educação comunicacional; a pedagogia comunicacional; 
o perfil do profissional de Comunicação na Educomunicação; as tecnologias 
de Comunicação e Educação na escola; o uso das novas linguagens que sensi-
bilizam e motivam aos educandos; a linguagem dos meios e suas possibilidades 
educativas, os meios como educadores coletivos; Comunicação e Educação: 
campos e relações interdisciplinares ou transdisciplinares; o uso da imagem, da 
informação e do discurso na Comunicação de massa e na Educação.

4 Fundamentos da Educom

Os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas Comunicação e Educação I 
e II do Curso de Jornalismo em Multimeios, assim como os que fundamentam o 
Núcleo do Educom em Pedagogia foram embasados, principalmente, na proposta 
desenvolvida pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Universidade 
de São Paulo (USP) a partir de pesquisas de Soares (2009, 2011, 2012, 2016). Entre-
tanto, outras experiências com algumas semelhanças e distanciamentos teóricos e 
metodológicos da Educom também são apresentados na formação. Desde os anos 
1930 são citadas, em outros países, experiências, como a dos Estados Unidos e Eu-
ropa, recebendo denominações como media education e media literacy.

Ao fazer uma contextualização da Educom e ações semelhantes vol-
tadas seja para uma leitura crítica da mídia, seja para associar à Educação às 
TICs, Soares (2012-2013) lista vários países como Canadá, Alemanha, Inglaterra 
e Austrália. O autor insere a trajetória na América Latina, principalmente das 
experiências associadas à área de Comunicação Comunitária, e de estudiosos 
como Jesús Martín-Barbero, Paulo Freire e Mário Kaplún, que impulsiona-
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ram uma intervenção resultante da inter-relação da Comunicação e Educação 
numa perspectiva cidadã e de democratização da Comunicação.

Segundo Soares (2011b), o termo Educom foi usado pela primeira vez em 
1999, com o propósito de nomear um novo campo de mediação social e esclarecer 
sobre os diferentes elementos que formam o conceito. Em síntese, Educom

designa um campo de ação emergente na interface entre os tradicio-
nais campos da educação e comunicação, apresenta-se, hoje, como 
um excelente caminho de renovação das práticas sociais que objetivam 
ampliar as condições de expressão de todos os seguimentos humanos, 
especialmente da infância e da juventude (SOARES, 2011a, p. 15).

O Educom levou para o ambiente acadêmico as experiências desen-
volvidas na sociedade civil e que, segundo Soares (2002), foram cruciais para a 
proposição desse novo campo de conhecimento. O trabalho, continua Soares 
(2002, p.24), nomeou a Educomunicação como o “[…] conjunto das ações 
inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, progra-
mas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em 
espaços educativo […]”.  Na verdade, essa nomeação seguia uma tradição lati-
no-americana de associar os meios de informação aos interesses da população e

não exatamente do mercado ou dos sistemas econômicos e políticos. Hoje, 
inúmeras organizações do movimento social entendem, como a Rede 
CEP, que a melhor forma de educar as gerações de crianças e jovens é 
possibilitar que entendam como funcionam os sistemas de informação. É 
garantir a todos o indispensável acesso às tecnologias, a partir, contudo, de 
alguns pressupostos básicos, que passamos a considerar (IDEM, s/d, p.8).

Os dados colhidos pela pesquisa vislumbraram, ainda de acordo 
com Soares (2011a, p. 28), mais do que

um crescente interesse pelo assunto em questão, mas, sobretudo, a 
existência de um “processo de sistematização teórica que aponta a in-
terdiscursividade e a interdisciplinaridade como elementos essenciais 
da epistemologia do campo, evidenciados no desenho do perfil do 
novo profissional a ele dedicado”.

Nesse sentido, a Educomunicação torna-se um paradigma a partir 
do casamento entre as áreas de Comunicação e Educação que vai dar consis-
tência a um novo conjunto de iniciativas, algumas próprias do planejamento, 
implantação e avaliação de processos, além de provocar outras ações como, 
segundo Soares (2012-2013), o debate das condições da relação dos sujeitos 
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sociais com o sistema midiáticos, com a presença ou mediação das TICs e 
estimular os ecossistemas educacionais.

Aliás, Soares (2011) explica que, para a compreensão e entendimen-
to da importância dos ecossistemas educacionais, é preciso que se entenda 
também o percurso da sua criação, designado como “áreas de intervenção” 
do novo campo. E que eles, os ecossistemas educacionais, receberam influ-
ências diretas de outras noções, principalmente, às ligadas a questões de pre-
servação do meio ambiente e, mais especificamente na área de Comunica-
ção, da expressão usada por Pierre Lévy “ecologia cognitiva”, para mencionar 
o estudo das avaliações da cognição, em termos técnicos e coletivos.

Ainda sobre o significado de ecossistemas comunicativos, Soares 
(2011b) também cita Martín-Barbero quando trata de questões ligadas à 
aprendizagem e à vida social. O qual entende como ecossistema comunicati-
vo todo o entorno que envolve o sujeito social, sendo ele difuso, porque amal-
gama saberes e linguagens diversas, e descentrado, em decorrência do fato 
de que os dispositivos midiáticos superam aos que tradicionalmente servem 
a educação, como escola e livros. Nesse sentido, destaca que o desafio que o 
ecossistema comunicativo traz para a Educação não se limita à apropriação 
das TICs, mas à emergência de uma nova ambiência cultural.

Nesse ponto, Soares (2011b, p. 44) destaca a inserção de um novo 
papel aos ecossistemas comunicativos: o de se constituir “em um sistema 
complexo, dinâmico e aberto, conformado como um espaço de convivência 
e de ação comunicativa integrada”. Nesse sentido, o conceito fica assim de-
finido: “um conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e 
avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer 
ecossistemas comunicativos”. (SOARES, Ib., p. 44)

Essas ações de Educom vão se deparar com situações mais ou me-
nos áridas, mas decorrentes de intervenções relacionais abertas e criativas. 
Em um ambiente educacional, o ecossistema comunicativo não se limita 
apenas à convivência entre as pessoas que formam aquela atmosfera, mas 
também às relações decorrentes das práticas educativas, como as inter, trans 
e multidisciplinaridades. Ou seja, interfere nas regras que norteiam essas re-
lações e, consequentemente, é estruturante da Pedagogia da comunicação.

Ainda segundo Martín-Barbero (2011), uma das materializações dos 
ecossistemas educativos é a relação, por exemplo, dos jovens com as tecnolo-
gias. Ele constata que esse grupo tem uma maior empatia cognitiva e expres-
siva que rompe com as práticas “dos adultos” promovendo outra dinâmica 
para a comunicação, a circulação do saber.
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Nota-se que as TICs têm promovido desafios ao modelo pedagógico 
tradicional — ou bancário, como denominou Paulo Freire — e também na 
aceitação de produtos midiáticos. Inclusive, Fígaro (2011) destaca que os es-
tudos de recepção têm sugerido uma nova abordagem dos Meios de Comu-
nicação, na qual possam ser vistos como parte da interação social. Mas, para 
isso, é preciso desconstruir uma concepção limitada, retrógrada e anterior 
aos estudos da mídia. E nesse caso, para Fígaro (2011), a Educom torna-se um 
dos desafios para uma possível mudança de compreensão do papel dos Meios 
de Comunicação pela sociedade.

Para a autora (Ibidem), esse cenário social exige do/a professor/a 
uma intervenção mediadora diferenciada, principalmente, da leitura da 
diversidade presente nas mídias. “Ver os Meios de Comunicação também 
como produtos do trabalho social” (FÍGARO, 2011, p. 97). Para isso, prosse-
gue Fígaro (Ibidem), o/a professor/a deve questionar sua prática a partir de 
uma visão ampliada, observando a realidade e os discursos presentes dentro 
e fora do ambiente educacional.

Quando o/a educador/a, assim como a escola, assume o papel de 
mediador/a social, precisa questionar suas práticas. Hooks (2013) traz contri-
buições significativas, que associamos ao Educom, ao comentar que a sala 
de aula não pode se transformar em um espaço de tédio e sim de prazer, de 
entusiasmo. E que, para isso, são necessárias estratégias pedagógicas que até 
perturbem a ordem estabelecida. É nesse interstício em que ficam frente a 
frente um modelo escolar tradicional e as novas exigências ou expectativas 
dos/as estudantes, associadas às TICs, no qual a Educom encontra terreno 
fértil para se desenvolver. Inclusive Costa (2010), ao tratar como um novo 
paradigma, na qual a linguagem opera como mediadora, cita Citelli:

Os sujeitos não aprendem mais unicamente em sala de aula, ela não é 
o espaço exclusivo da aprendizagem, e ela ainda possui muitos concor-
rentes, os Meios de Comunicação, as novas tecnologias, os ambientes 
virtuais que participam diretamente na formação das crianças, jovens 
e adultos. O papel antes hegemônico que a escola possuía diante do 
tema educador passou a sofrer interferências de outras instituições for-
madoras, como os Meios de Comunicação (CITELLI, 2000, p. 244, 
apud COSTA, 2010, p.49).

A Educom contribui, de forma singular, na ressignificação da Co-
municação na Educação, na leitura crítica dos Meios de Comunicação, por 
exemplo, ao mesmo tempo em que recorre para a sua implantação a me-
canismos que, em síntese, transitam nas áreas dos Direitos Humanos e na 
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democratização da Comunicação. Nessa perspectiva e por conta dessas iden-
tidades viscerais, a Educom se associa à Pedagogia da Comunicação, tendo 
como um dos seus principais fomentadores John Dewey. 

Nela, os processos educativos partem de um lugar que prevê um 
percurso de estreitamento das relações, no qual propõe a ruptura com re-
lações hierárquicas de acesso ao conhecimento, distantes da promoção da 
autonomia do/a sujeito/a. Segundo Costa (2009), esse desenvolvimento do 
cidadão/ã pela Pedagogia de Projetos é avaliado de forma processual fazen-
do, muitas vezes, com que o/a docente altere seu cronograma de atividades 
para atender tempos de aprendizagens distintos. Esse, aliás, é mais um ponto 
de confluência da Educom e a Pedagogia de Projetos: a preocupação com 
o/a “outro/a” e o respeito às diferenças.

5 Práxis da Educom no DCH III

Em 13 anos de reconhecimento do curso de Jornalismo em Multi-
meios do DCH III da UNEB, em Juazeiro, Bahia, Sertão do São Francisco, 
já foram formados/as 223 jornalistas, de 14 turmas (162 do sexo feminino e 61 
do sexo masculino). Durante este percurso histórico de formação das 207 
pesquisas de Conclusão de curso apresentadas, apenas 10 foram na área de 
Educomunicação.

Diferente do curso de Pedagogia, o de Comunicação Social não está 
organizado em nucleação. Entretanto, os conceitos, projetos e ações têm sido 
realizados nos componentes curriculares de Comunicação e Educação I e II.

A coleta e os cruzamentos dos dados da Relação dos TCCs do 
Curso de Jornalismo em Multimeios, que tem como escopo interpretar e 
compreender a gênese dos estudos e pesquisas do Educom, fornece, ini-
cialmente, dados desanimadores. Afinal, os números demonstram a des-
motivação e a falta de interesse dos/as estudantes com essa área. Isso é 
inegável, pois apenas 10 projetos entre 207 TCCs – ou seja, cerca de 5% dos 
trabalhos - aborda o campo da Educomunicação (detalhamento na tabela 
abaixo).
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PROJETO DE TCC
EM EDUCOM

2007
2

2008
1

2088
2

2009
1

2009
2

2010
1

2010
2

2011
1

2011
2

Jornalismo em  Multimeios 3 0 2 0 1 0 1 0 0

2012
1

2012
2

2013
1

2013
2

2014
1

2014
2

2015
1

2015
2

0 0 0 0 0 0 0 1
Total 10

Tabela criada a partir de dados da Relação dos TCCs fornecidos pelo Colegiado do curso

Por outro lado, a metodologia utilizada em sala de aula nas disciplinas 
Comunicação e Educação tem levado esse campo para várias escolas das redes 
Municipal e Estadual de ensino de Juazeiro, aspecto que podemos destacar 
como relevante. Pois, mesmo com apenas dois componentes curriculares exis-
tem, em situações pontuais, alguns resultados positivos da experiência e mani-
festações de interesse de alguns discentes pela pesquisa de conclusão de curso. 
Nesses outros espaços externos à UNEB, o cenário também é desanimador.

Pedroza (2015) realizou uma pesquisa de TCC que mapeou a pre-
sença da Educom na rede escolar de Juazeiro/BA e constatou que apenas 
seis de 59 escolas, localizadas na área urbana da cidade — 35 municipais 
e 19 estaduais — desenvolviam ações neste âmbito em 2014, por meio dos 
programas Ensino Médio Inovador (ProEMI) — quatro escolas — e do Mais 
Educação (PME), programa do Governo Federal — duas escolas. Das 59 es-
colas, 16 haviam vivenciado alguma experiência educomunicativa. Segundo 
apurou, vários fatores contribuem para esse cenário, desde a falta de pessoal 
qualificado até a motivação dos ecossistemas comunicacionais e falta de re-
cursos financeiros quando os convênios são encerrados.

Os dados levantados na pesquisa (PEDROZA, 2015) também sinalizam 
para a falta ou pouca formação e apropriação dos/as professores/as, em especial 
das TICs. Essa carência limita a proposição e execução de iniciativas educomu-
nicativas, assim como as deficiências presentes nas escolas públicas em relação à 
manutenção dos laboratórios de informática. Essa realidade nos remete a outra 
pesquisa desenvolvida por Citelli (2010), de 2006 a 2008, junto a professores/as 
dos ensinos Médio e Fundamental, das redes Municipal e Estadual de São Pau-
lo, com idade até 30 anos, para identificar a vivência com as novas tecnologias.

Na época, uma das preocupações da pesquisa foi conhecer como o 
segmento, com recorte etário, se relacionava com os Meios de Comunicação. 
Um dos questionamentos — “você possui computador pessoal?” — foi assim 
respondido: 69 sim e 10 não. Já a pergunta “você é usuário de computador?” 
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teve resposta afirmativa em 100% dos entrevistados, sinalizando para um cres-
cimento positivo, já que em 1996, apenas 39,29% usavam computadores.

Outra questão da pesquisa foi saber se os/as docentes haviam feito, 
em seus cursos de formação, alguma disciplina voltada para o estudo da Co-
municação e da Educação: 22% responderam sim; 55%, não; e 2% se abstive-
ram. Ao analisar os dados levantados, Citelli (2010, p. 25) afirma que

a maioria dos respondentes declara não haver frequentado, em seu 
percurso curricular de graduação, disciplinas que os possibilitassem 
entender os processos comunicacionai, e, do mesmo modo, reclama 
não ter acesso a cursos de formação continuada que supram tal de-
ficiência. Daí as inevitáveis indagações: como levar para o exercício 
profissional conceitos, estratégias e práticas de reconhecida importân-
cia (às quais os entrevistados não estão discursivamente alheios) e que 
sejam capazes de aproximar comunicação e educação, sem que para 
tanto tenha ocorrido a devida formação profissional; como traduzir os 
contornos de novos configuradores culturais em contextos de pouca 
mobilidade e afeitos a parâmetros tradicionais; como envidar esforços 
para implementar mudanças à falta de estímulo e projetos consistentes 
que refaçam determinados caminhos hoje percorridos pelas escolas.

As duas pesquisas, a de Pedroza (2015) e a de Citelli (2010), apontam 
para fatores que têm certa semelhança e tratam da relação dos/as professores/
as com as TICs. Mas, apesar da fragilidade explícita do cenário da Educom 
em Juazeiro/BA, não podemos deixar de constatar que a sua presença na rede 
oficial de Educação é, na maioria dos casos, resultante das ações desenvolvi-
das pelos/as estudantes de Jornalismo em Multimeios. É que as disciplinas de 
Comunicação e Educação I e II são ministradas dentro de uma metodologia 
que se aproxima da ideia de intervenção extensionista, compreendida como 
articuladora do ensino e da pesquisa, que procura estabelecer um vínculo 
entre a comunidade acadêmica e a sociedade.

Essa ação, estimulada na disciplina, tem promovido a ida de estu-
dantes de jornalismos às escolas das redes públicas de Ensino Municipal e 
Estadual para desenvolverem projetos de Educom que também promovem 
a ida de estudantes à UNEB. Inclusive, constatamos que as ações de Comu-
nicação Social para os projetos em Educomunicação têm sido mais presentes 
que a proposta da Pedagogia com as TICs e mídias, sendo que este último 
tem um currículo por nucleação, sendo um dos núcleos o de Educom. 

A aproximação entre os estudantes de Jornalismo e as práticas 
e  conceitos da Educom possibilita uma primeira interação dos discentes 
com a realidade escolar. Essa oportunidade desnuda realidades nevrálgicas 
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e, ao mesmo tempo, sinaliza para a urgência de outras ações voltadas, por 
exemplo, para o fortalecimento do Núcleo de Educação e Comunicação do 
DCH III e também de proposições de políticas públicas junto ao Governo 
Municipal, que evitem que a Educom não passe de uma experimentação no 
ambiente escolar, de uma ação sem continuidade. Não podemos desconhe-
cer, embora tenhamos poucos dados, que o curso de Pedagogia desenvolve 
projetos de estágios nos Ensinos Médio e Fundamental.

5.1 Experiências exitosas no DCH III

Comunicação

Mesmo nesse cenário adverso, há registros de projetos exitosos no 
Sertão do São Francisco. Um deles foi a monografia de Pedroza (2015), que 
mapeou e analisou a presença da Educom nas redes Municipal e Estadual 
de Educação na área urbana de Juazeiro/BA. O trabalho também aponta 
para as principais barreiras: 

Apenas 6% dos projetos funcionaram durante dois anos, isto corres-
ponde a uma única escola das 16 mapeadas. Inúmeros fatores contri-
buem para este cenário, fatores estes, que, como vimos, envolvem: 
políticas públicas mal executadas, falta de infraestrutura escolar, for-
mação de pessoal e etc. Sendo comum ainda, ouvir depoimentos que 
atribuem a finalização dos projetos à falta de envolvimento dos estu-
dantes. Porém, se nem mesmo coordenadores, professores, e monito-
res (sobre os quais recai a maior parte do trabalho) são capacitados e 
mobilizados, como será possível incentivar e mobilizar estudantes? 
(PEDROZA, 2015, p.11)

Outra iniciativa exitosa foi fruto de uma ação de Educom desenvolvida 
por estudantes do curso de Jornalismo do DCH II da UNEB na Escola de Refe-
rência do Ensino Médio Jornalista João Ferreira Gomes, na cidade de Petrolina/
PE, durante a disciplina Educação e Comunicação II, ministrada em 2014.

O projeto previa a realização de encontros com conteúdos temáticos 
técnicos e práticos, com jovens desse estabelecimento de ensino, que passaram 
a conhecer a proposta de Educom e uso do telefone celular para fotografar. 
Como produto final dessa intervenção, os jovens montaram uma exposição fo-
tográfica. Uma das participantes do grupo de 17 estudantes demonstrou maior 
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apreensão dos conteúdos de Educom e sensibilidade fotográfica foi Adrieli 
Lima Davino – na época com 15 anos - , que sequer possuía um celular.7

Outra intervenção de forma indireta do DCH III é com a Organi-
zação Não Governamental (ONG) Instituto Regional da Pequena Agrope-
cuária Apropriada (IRPAA). Localizada em Juazeiro/BA e com mais de 20 
anos de criação, divulga práticas para a convivência com o Semiárido. Nesse 
sentido, tem no seu quadro de funcionários/as três ex-estudantes do curso 
de Jornalismo em Multimeios que recorrem à Educom para promover suas 
ações junto a comunidades rurais, principalmente.

No semestre 2015.1, as alunas do curso de Jornalismo em Multimeios 
Aparecida Débora Sousa Pereira e Eliane de Menezes Simões apresentaram 
o TCC “Práticas Educomunicativas com o celular: o olhar fotográfico de 
jovens de Petrolina e idosos de Juazeiro”. Em síntese, o projeto previu uma 
intervenção Educomunicativa com estudantes da 3ª série do Ensino Médio 
de uma escola pública de Petrolina/PE e idosos da Universidade Aberta da 
Terceira Idade (UATI/UNEB), cujo produto final foi uma exposição de 40 
fotografias coloridas. Além da interação geracional, as estudantes elaboraram 
oficinas teóricas e práticas, discutiram com os dois grupos tanto questões 
teóricas como técnicas, a exemplo do papel social da Comunicação e a utili-
zação de um telefone celular como câmera fotográfica.

Pedagogia 

O reflexo da formação dos pedagogos que passam pelo DCH/III 
(UNEB) é presenciado nas escolas das redes de ensino, que hoje já são as-
sistidas por esses profissionais, muitos deles efetivados em concurso público. 
São educadores/as que atuam nas mais diversas funções: gestores/as, coorde-
nadores/as, professores/as, formadores/as. Em outras práticas exitosas, cha-
mam atenção experiências com a Pedagogia de projeto:

7 Após a atividade, Davino ganhou um aparelho de telefone celular e passou a fotografar e 
postar no Instagram. Hoje é uma Instragamer — um tipo de fotógrafa que tem a responsa-
bilidade de promover encontros locais sobre fotografia por celular e participar de eventos 
semelhantes em outros estados e cidades. Ela já viajou para São Paulo, Recife e Salvador 
e, segundo informou, é uma divulgadora da Educom.
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• Uso da linguagem de novela — cenário serviu para discutir o pro-
blema da evasão escolar dos alunos, analisando com os sujeitos os 
conteúdos na formação e proposta em uma turma de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) de forma contextualizada e desenvol-
vendo um trabalho na perspectiva crítica social dos conteúdos;

• Comunicação para o Desenvolvimento do Sertão do São 
Francisco — buscou identificar os processos de comunicação 
para a transformação social do território do Sertão do São Fran-
cisco, com ênfase nos movimentos sociais rurais. Desenvolveu 
atividades junto ao Fórum de Comunicação, que apoia rádios 
comunitárias e ações de Educomunicação em escolas públicas;

• Caminhos e possibilidades do Cinema e do Audiovisual — pro-
jeto tinha como escopo o desenvolvimento de atividades que bene-
ficiassem os estudantes de Comunicação Social – Jornalismo em 
Multimeios e de Pedagogia e os levassem a conhecer as possibi-
lidades de utilização do cinema e também de vídeos na sala de 
aula, bem como as potencialidades que eles têm enquanto recursos 
didáticos e pedagógicos. E mostrasse aos estudantes de Jornalismo 
os meandros da narrativa cinematográfica, para que produzissem 
críticas cinematográficas fundamentadas e responsáveis;

• Curso de formação de Comunicadores em Rádio Comuni-
tária — o Curso de Capacitação de Comunicadores em Rádio 
Comunitária foi idealizado com o objetivo de dar suporte teó-
rico e prático aos comunicadores populares da cidade de Cura-
çá/BA, na comunicação radiofônica comunitária. Pretendeu-se 
formar multiplicadores na comunidade a partir do pensamento 
crítico, do fazer e entender a comunicação;

• Práticas formativas em Educomunicação com discentes dos cur-
sos de Pedagogia e Comunicação — a proposta uniu os componen-
tes curriculares de Comunicação e Educação dos dois cursos, em 
uma classe mista, para a realização de projetos. Inédita no Campus 
(2015), promoveu a primeira experiência do encontro das áreas em 
uma proposição comum. Na realização dos projetos, a priori, os com-
ponentes não foram mistos, as discussões e análises dos processos em 
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construção é que agregavam os conhecimentos específicos e inter-
disciplinares. No decorrer do projeto, a metodologia potencializou 
destacar êxitos sobre o encontro da Pedagogia e da Comunicação 
Social nos projetos de Educomunicação. Análises:

1. O encontro da Comunicação e Educação desafia novas práticas 
de formação através do diálogo e construção de projetos em es-
paços formais, não formais e informais, de uso e construção com 
os meios e não para os meios;

2. Os/as sujeitos/as da educação aprendem mais sobre os processos e 
possibilidades comunicativas com os meios nos contextos de for-
mações, pois as experimentações acontecem constantemente, no 
fazer, dizer e escrever da comunicação, na denúncia e anúncio de 
outros constructos, ou seja, a comunicação promove mais ações 
que discursos, aspecto relevante no fazer dos projetos;

3. As colaborações mais efetivas da Pedagogia estão nos processos 
de formação, este é muito importante nos projetos educomuni-
cativos elaborados por educomunicadores/as da Comunicação 
Social, traz colaborações como entendimentos sobre as etapas 
de desenvolvimento e formação, a Pedagogia de projetos entre 
outras possibilidades de realização que veem do campo didático, 
cognitivo e de aprendizagens;

4. O diálogo com os meios e a apropriação de materiais como o jor-
nal, o cinema, a fotografia, a TV, ou ainda processos que envol-
vem outros meios comunicativos, desde a roda de conversa até 
a elaboração de constructos com os sujeitos, promovem maio-
res reflexões sobre a relação Comunicação e Educação. De um 
lado, o processo educacional e formativo como elemento chave; 
do outro, os meios como possibilidades para interação e amplia-
ção das reflexões, pensamentos e construções dos/as sujeitos/as;

5. A compreensão de que o diálogo e imbricamento entre Comu-
nicação e Educação e vice-versa, necessitam de maiores esclare-
cimentos. Seus princípios dialogam com a formação do campo 
específico da Pedagogia em um núcleo de aprofundamento em 
Educomunicação.



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   Experiência de professores de uma instituição pública no uso das 
novas tecnologias da informação e da Comunicação na Educação a distância  | 207

Considerações finais

Ao longo de sua história, o departamento vem oferecendo diversos 
cursos Lato Sensu e, mais recentemente, os Programas Stricto Sensu de Mes-
trado e Doutorado, sendo este último em Comunicação, razão pela qual este 
trabalho se concretiza. Como vimos, as atividades desenvolvidas no DCH III 
da UNEB, em Juazeiro, demonstram a presença de proposições educomu-
nicativas, podendo contribuir de forma substancial para que a formação dos 
pedagogos e jornalistas tenha consistência e qualidade, ajudando os futuros 
profissionais a responder as expectativas e intervenções da sociedade.

Percebe-se que existem diferenças entre os dois campos de formação 
quando separados, e os mesmos são pautados nas constituições curriculares 
de cada curso. Entretanto, quando dialogam, é clara a provocação da Comu-
nicação à Educação, assim como a solicitação em potencial de criação de es-
paço para o encontro destas vozes e não apenas do discurso, pois, assim como 
não seremos comunicadores/as/jornalistas, os/as demais não serão pedago-
gos/as. Estas reflexões propõem ainda que criemos espaço para o encontro, 
pois cada um fala de um lugar de formação específica, com sua identidade 
profissional. 

Portanto, quando os projetos e programas chegam aos espaços de 
formação, faz-se coerente que o diálogo aconteça com os/as educadores/as 
e comunicadores/as. Não se trata de um campo sugerindo ao outro como 
pensar os processos educomunicativos com as TICs e mídias, mas como pro-
mover a inter-relação, sem descaracterizar as especificidades de cada campo, 
no encontro e criação de outra possibilidade, a educomunicativa. 

É importante salientar que este estudo ampliou a compreensão so-
bre as proposições de Educomunicação nos dois cursos, sendo que em Pe-
dagogia estas aparecem estruturadas mais na perspectiva da mídia-educação, 
ou seja, do uso das tecnologias e mídias nas práticas de estágio e estudos em 
formatos que nem sempre se configuram como práxis educomunicativas. O 
que desafia a reformulação curricular e a consolidação de projetos que en-
volvam os dois campos. Outro aspecto a destacar refere-se à importância de 
esclarecimentos no currículo do pedagogo sobre os conceitos, epistemologia 
e práxis que o compõe. Pois é perceptível que tais proposições carecem de 
ampliações tanto para os docentes e pesquisas realizadas, como para os dis-
centes que as promovem somente quando solicitados nas disciplinas. 

Faz-se necessário uma análise da proposição curricular que se desen-
volve, pois apesar das ações pontuais, é preciso compreender os conceitos e 
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práxis da Educomunicação, assim como avaliar e promover ações que melho-
rem a formação dos graduandos. Dessa forma,  vislumbraremos a possibilidade 
de mudanças efetivas com as tecnologias e mídias na formação do pedagogo, 
indo além da perspectiva da mídia-educação. Entendendo que esta última é 
muito importante, já que o núcleo Educação e Comunicação deveria ir além 
de breves proposições, exigindo, portanto, imbricamento entre os dois campos.

Ao discutir o fortalecimento de um núcleo de formação, discu-
tem-se ainda as bases de sustentação da formação em Pedagogia e Comuni-
cação Social, cujo diálogo com as transformações da/na sociedade e sujeitos 
coloca em evidência as fragilidades das proposições teórico-metodológicas, 
dos pressupostos como campo científico e formativo, que, no contexto con-
temporâneo, exige, além do discurso, práticas baseadas em um paradigma 
emergente, interdisciplinar, transdisciplinar e comunicativo, voltados para o 
“fazer” com coerência na busca de resultados para a formação dos/as sujei-
tos/as. Espera-se ainda que, a partir do fortalecimento do Núcleo, seja possí-
vel propor políticas públicas às redes Municipal e Estadual para a promoção 
e solidificação da Educom no ambiente formal de educação.
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