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RESUMO
O trabalho apresentado busca discutir as possibilidades do uso das mídias em
sala de aula analisando as situações nas quais os alunos participam criando vídeos.
Entendemos que em uma sociedade caracterizada pela presença cotidiana das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) não é mais possível deixar de conceber um fazer
educacional que privilegie o uso destas tecnologias, neste contexto entendemos também
que a cultura televisiva está intimamente ligada às novas gerações. O principal objetivo
deste projeto se encontra na busca por analisar a utilização do vídeo na escola com os
alunos participando como produtores. Como objetivos específicos, procuramos investigar
como as TIC podem ser mediadoras para uma educação com perspectiva dialógica e
transformadora; acompanhar e participar de projetos de produção de vídeo na escola;
incentivar a produção de conhecimento no âmbito escolar a partir de técnicas audiovisuais;
além de outros. No decorrer da pesquisa, levantamos um debate amparado em um viés
crítico que busca oferecer alternativas à cultura do consumo e em distribuir ferramentas que
possibilitem aos estudantes e professores uma leitura e uma escrita na linguagem
audiovisual. A metodologia de pesquisa de campo baseou-se prioritariamente na
observação participante em sala de aula procurando encorajar o aprender fazendo, que foi a
tônica deste projeto. Os resultados da pesquisa foram a criação pelos alunos e professora,
de um vídeo, além do relato da interação entre os sujeitos da escola quando se cria uma
obra fílmica, ilustrando alguns elementos contidos no componente curricular de Ciências.
Concluímos que a escola deve ter como um de seus propósitos a utilização das mídias, e em
especial o vídeo, a partir de uma perspectiva dialógica e que a produção de vídeos pelos
alunos pode ser entendida como uma importante ferramenta de transformação do processo
educativo.

Palavras-chave: Linguagem audiovisual, Produção de Vídeo na Escola, Mediação
Pedagógica, Educação Dialógica.

ABSTRACT
The present work aims to discuss the possibilities of using different media in the classroom
by analyzing situations in which students participate creating their own videos. We
understand that in a society characterised by the daily presence of Communication and
Information Technologies, these Technologies should be a relevant part of the educational
practice, in this context we also understand this culture is closely connected to new
generations. The main objective of this project is the search by reviewing the use of video
in schools with students participating as producers. Specific objectives sought to investigate
how ICT can be mediators for a dialogical approach to education and manufacturing,
monitoring and participating in projects to video production in schools, encouraging the
production of knowledge in the school from audiovisual techniques, besides other. During
the research, we raised a debate based on a critical bias that seeks to offer alternatives to a
consume culture and distribute tools that allow students and teachers to read and write
audiovisual language. The methodology of field research was based primarily on
participant observation in the classroom trying to encourage learning through the making of
videos, which was the focus of this project. The research results were the creation of a
video by the students and the teacher, and the report on the interaction between the subjects
when they create a film work illustrating some elements of Sciences curriculum. The school
system should incorporate the use of media, specially the video, in a dialogic perspective.
The production of videos by the students can be an important tool to transform the
educational process.

Keywords: Audiovisual language; Video production in school; Pedagogical mediation;
Dialogic education.
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1- Introdução

A partir dos anos 60, assistimos à implementação da televisão como um
sistema de comunicação integrado a partir de centrais conectadas a várias emissoras para
transmissão em cadeia nacional do que era e é produzido no eixo Rio de Janeiro-São Paulo.
Com esta forma de produção industrial, a linguagem televisiva passa a ser o principal meio
de comunicação e transmissor de mensagens, determinando e influenciando a construção e
a consolidação dos modelos que compõem o cenário cultural, político e ideológico
dominante no Brasil.
No regime militar (1964-1985), a televisão passa a ser considerada ponto
estratégico na consolidação de sua política liberal/conservadora. Liberal no sentido
econômico, com a presença massiva de multinacionais na cadeia produtiva, e conservadora
com a elaboração e promoção de políticas ligadas a ideais de moralidade e à manutenção
da ordem.
Por outro lado, é importante lembrar que o uso massivo da televisão durante o
regime militar servia para o controle psicossocial da população. Os decretos e leis
promulgadas nessa época visavam beneficiar o investimento privado, alegando
que a exploração comercial do serviço de radiodifusão era de interesse nacional e
que deveria ser formulado um novo padrão educacional para os programas de TV,
dotado de sentimentos moral e cívico que facilitariam a manutenção da “ordem
pública”. Se no governo Kubitschek a televisão adquire características de
indústria, no regime militar essa tendência se consolida, com os subsídios diretos,
o estímulo à produção nacional do aparelho, concessão de mais canais de TV e o
desenvolvimento das telecomunicações. Mecanismos regulares no Estado não
faltaram para estruturar nacionalmente a indústria da televisão. (BOLAÑO;
MOTA, 2008, p. 4) 1

Podemos citar duas fases que, segundo Lopes (2006)2, a televisão brasileira
passou nos últimos 50 anos, a primeira se relaciona com sua instalação, realizada na
década de 50, de forma precária e experimental, alcançando um nível de maturidade nos
anos 60 e, consequentemente, o aumento da audiência. Neste período consolida-se o
monopólio das grandes emissoras de televisão e a sua profissionalização, quando suas
orientações seguidas até o presente vão ser definidas. E a segunda, quando a televisão
passou a estar no centro das atenções da sociedade, dada a sua importância política,
1

Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0728-1.pdf, acesso em
setembro de 2010.
2
Disponível em: http://www.ucm.es/info/especulo/numero33/tvaberta.html, acesso em setembro de 2010.

cultural, econômica e sua inserção global na sociedade brasileira. Nestes primeiros anos do
século XXI, a sua característica principal se relaciona ao grande aparato técnico
desenvolvido a partir do avanço das tecnologias digitais e que passaram a proporcionar
outros códigos de leituras suficientes para mudar a forma com que a TV transmite suas
mensagens, porém, sem perder a essência de sua ideologia.
O

papel

da

linguagem

audiovisual,

que

no

Brasil

se

manifesta

predominantemente pela linguagem televisiva, vem sendo discutida por várias áreas de
conhecimento que perpassam pela ciência política, com Sodré (2004), pela sociologia, Lévy
(1998, 2000), Bourdieu (1996). Na filosofia, podemos contar com a descrição de Marilena
Chauí (2000) que considera que “vale a pena, também, mencionar dois outros efeitos que a
mídia produz em nossas mentes: a dispersão da atenção e a infantilização”. Também
encontramos educadores preocupados com o papel da mídia e em especial o da mídia
televisiva, como Fischer (2009), Orofino (2005), sendo que na América Latina os principais
expoentes da discussão sobre a televisão são Martín-Barbero (2000) e Orozco (1999).
A nossa escolha pelo assunto vídeo – educação se desenvolveu a partir da
preocupação em discutir a influência da televisão na formação política e cultural da
sociedade brasileira e sobre como os educadores comprometidos com uma educação
transformadora poderiam intervir para uma inserção das linguagens midiáticas na escola.
Estes questionamentos no levaram a uma intervenção didática que buscasse incentivar a
discussão da integração de outras linguagens além da escrita no fazer pedagógico, sejam
elas o audiovisual, o quadrinho, o grafite e etc. Outro fator importante para a escolha do
nosso tema é a constante inquietação com a necessidade de democratização da
comunicação produzida e veiculada para a sociedade.
A participação ao longo dos últimos 10 anos em discussões, debates e
capacitações inseridos neste tema levou-me, como pesquisador, a empreender projetos que
vinculavam a formação dos alunos na linguagem audiovisual e a necessidade de se produzir
informação comunitária dentro da escola. O resultado foram dois projetos desenvolvidos
em escolas de ensino fundamental. O primeiro, denominado de “Olhar da Escola”, de
iniciativa pessoal, foi desenvolvido na Escola municipal de Ensino Fundamental Carlos
Arnóbio, na cidade de Santa Rita - PB, localizada na região metropolitana da Grande João

Pessoa. O projeto baseava-se na produção de informação comunitária audiovisual. O
segundo, financiado pela Secretaria de Educação do Município de João Pessoa, através do
projeto Ciranda Curricular, foi realizado a partir de oficinas de audiovisual para estudantes
da E.M.E.F. Duque de Caxias, Conjunto Costa e Silva. Este segundo trabalho avançou para
uma proposta de criar uma “revista eletrônica”, que congregasse matérias de informação
comunitária, produção de conhecimento na escola e temas transversais.
Também devo citar a minha atuação como produtor audiovisual e diretor de
documentários que tem procurado em meus trabalhos audiovisuais uma discussão em
relação aos papéis que são definidos aos jovens, sua interação com a urbanidade e com os
valores sociais que lhes são impostos.
Estas propostas de inserção da linguagem audiovisual na educação ajudaram a
criar experiências que culminaram no nosso projeto de pesquisa de mestrado que se
converteu nesta dissertação: “Fazendo vídeo na escola, o audiovisual como instrumento de
mediação pedagógica”. O principal objetivo deste projeto se encontra na busca por analisar
a utilização do vídeo na escola com os alunos participando como produtores. Como
objetivos específicos, procuramos investigar como as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)3 podem ser mediadoras para uma educação com perspectiva dialógica
e transformadora; acompanhar e participar de projetos de produção de vídeo na escola;
contribuir, através da perspectiva acadêmica e técnica, na formação de educadores e
educandos em requisitos básicos da linguagem audiovisual; incentivar a produção de
conhecimento no âmbito escolar a partir de técnicas audiovisuais; analisar as concepções
dos educandos sobre o uso do vídeo no contexto da sala de aula e desenvolver oficinas
pedagógicas com os professores sobre o uso das TIC na sala de aula.
Estes objetivos se relacionam, já que desde o primeiro momento procuramos
desenvolver entre os sujeitos do espaço escolar objeto da nossa pesquisa, a E.M.E.F. Frei
Afonso, um processo de inserção nas linguagens midiáticas e entendemos que para isso
vários elementos que compõem o processo de discussão destas linguagens deveriam estar
incluídos, principalmente os que se relacionam com a formação dos professores e dos
alunos no uso das TIC e com o processo de construção do conhecimento na escola.
3

A partir deste momento passaremos a utilizar apenas a sigla TIC para se referir às tecnologias da Informação
e Comunicação.

Nesta jornada, descobrimos uma fértil discussão acerca do uso e da introdução
das TIC na educação pública em pesquisadores como Belloni (2005), Demo (2008),
Orofino (2005), Moran (1995, 2000 e 2009), Pretto (2006) e Sampaio (2008). Estes autores
e autoras nos levaram a um debate sólido sobre o uso das mídias, utilizando uma
perspectiva dialógica e transformadora, apontando para a necessidade de se realizar
modificações no fazer pedagógico em conjunto com a introdução das TIC para que este
processo não fique restrito a uma instrumentalização sem conteúdo naquilo que se entende
como práticas educativas. A educação, segundo estes autores, necessita de alterações
profundas na sua estrutura de funcionamento e em suas perspectivas, objetivando a
construção de uma escola cidadã; e as linguagens midiáticas devem estar inseridas neste
contexto.
A associação do pesquisador com propostas de uma educação transformadora e
dialógica se encontra baseada em proposições defendidas por Freire (1968, 2002) e Gadotti
(2005), que entendem que a cultura primeira trazida pelos alunos e alunas para a escola é
fundamental para o processo de construção do fazer pedagógico compreedendo que um dos
principais saberes trazidos pelos alunos para o ambiente escolar é a facilidade na utilização
de aparatos comunicacionais. Estes recursos devem ser trabalhados com o objetivo de
aproximar os estudantes da escola.
Neste trabalho é importante ressaltar a utilização das mídias audiovisuais na
escola como instrumento de mediação pedagógica, utilizando-se do conceito da “pedagogia
dos meios”, como concebeu Orofino (2005). Trabalhamos a partir do entendimento do que
é mediação pedagógica em Souza (2004), ou Masseto (2009). Desenvolvemos também a
discussão sobre as múltiplas mediações com Orozco (1999) e o papel social das mídias em
Martín-Barbero (2000) para entender como se relacionam com as mensagens televisivas
aqueles que serão nossos principais sujeitos da pesquisa, os estudantes e professores.
A nossa pesquisa prática se deteve em descobrir as possibilidades do uso do
vídeo quando os alunos são produtores. Procuramos então trabalhar com uma metodologia
de pesquisa baseada na pesquisa qualitativa como entende Flick (2002). E, como forma de
se inserir e coletar dados no campo de pesquisa, buscamos utilizar a observação
participante, tendo como referência Angrosino (2009).

A organização deste trabalho foi desenvolvida da seguinte maneira: no tópico
posterior a esta introdução, procuramos discorrer sobre as formas de comunicação
contemporâneas e o papel que os dispositivos tecnológicos advindos da revolução do
microchip encontram na sociedade atual, reconhecida como a sociedade das redes e da
informação por Castells (2004), e a identificação a partir de Lévy (1998) de novas formas
de pensar, entender e relacionar-se na sociedade. Discutimos também a posição central na
qual colocamos a televisão no contexto da sociedade brasileira, bem como entender a sua
condição de produtora, difusora e organizadora de mensagens atreladas ao conceito de
naturalização do mercado e das formas de relacionamento predominantemente capitalistas,
responsáveis, segundo Sodré (2002, 2004) pelo “império do grotesco” que predomina em
sua programação. Utilizamos a contribuição de Costa (2009) que nos aponta que a televisão
é fundamental no processo de educação vitalícia para o consumo, e a de Sarlo (2004), que
desconstrói a linguagem televisiva para compreendermos a sua função de reprodutora de
discursos.
No terceiro tópico buscamos fazer um pequeno histórico das políticas públicas
desenvolvidas pelo governo federal, que objetivam inserir as TIC na escola. Este relato
baseou-se em documentos públicos, teses e dissertações sobre o tema. Apresentamos
também a consolidação destas políticas e identificamos os instrumentos responsáveis por
sua gestão. Debatemos ainda neste capítulo o processo de instrumentalização das escolas
com equipamentos digitais, atentos às polêmicas que recaem nos objetivos desta
instrumentalização. Outro ponto importante neste momento foi inserir o debate sobre o que
é, para que serve e quais são os rumos do Programa TV Escola, principal introdutor da
linguagem televisiva na educação brasileira.
O quarto se refere à discussão sobre as influências que a TV exerce entre os
membros da comunidade escolar e as possibilidades do uso do vídeo na educação, centrado
na produção de vídeo na sala de aula.
No quinto encontramos a pesquisa de campo propriamente dita, seus objetivos,
sua prática, metodologia, relatos e considerações acerca dos momentos importantes deste
processo, quando adentramos por 3 meses ao espaço da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Frei Afonso nos relacionando com 19 alunos da turma de 9º ano do ensino

fundamental. Neste ponto, procuramos investigar entre 9 profissionais de ensino da
unidade escolar suas impressões sobre os uso das mídias, e em especial, do audiovisual no
processo de ensino-aprendizagem.
No sexto encontraremos as considerações finais.
Procuramos durante o percurso desta discussão, levantar os pontos básicos em
relação à chamada “sociedade das redes”, trabalhar conceitos que explorem a influência
que as TIC exercem na contemporaneidade; analisar as políticas públicas para o uso das
tecnologias na educação, e, em particular a TV escola, a influência da TV na sociedade
brasileira e, em especial, a que exerce sobre os jovens e as crianças, as possíveis formas de
utilização do vídeo e da TV na escola, a função das tecnologias no processo de mediação
escolar, o papel do professor e de estudantes neste processo de mediação; além de discutir
e apresentar as possibilidades do uso do vídeo que extrapolam a forma reprodutiva,
incentivando e relacionando maneiras de proceder para a produção audiovisual na escola.
Nosso objetivo não foi o de sacramentar opiniões e práticas acerca das problematizações
levantadas em relação ao uso do audiovisual em sala de aula, mas o de apresentar um
referencial para o conjunto da nossa pesquisa, entendendo a necessidade de construção de
outra escola, onde o vídeo e outras formas de linguagem sejam ferramentas para a
promoção do diálogo, da interação e da mediação em uma escola cidadã.

2 - Uma sociedade emaranhada nas redes
Uma das qualidades da sociedade neste início de século XXI é a popularização
das tecnologias digitais. A comunicação de massas mediada pelas TIC, principalmente
através da rede mundial de computadores, tornou-se um dos principais fatores de
interligação no mundo. Através destas tecnologias as informações são recebidas em tempo
real.
A internet traz uma das características da atual sociedade industrial, a
posssibilidade de formação de redes. Este processo organizacional, que tradicionalmente
tem sido utilizado pela humanidade, ganha um novo impulso com as TIC que, a partir do
processo de criação das redes de informação, adaptaram esta característica organizacional a
um sistema que se modifica constantemente.
No último quarto do século XX coicidiram três processos independentes, que
derivaram numa estrutura social baseada predominantemente em redes. As
necessidades da economia em flexibilixar a gestão e de globalizar o capital, a
produção e o comércio. A procura de uma sociedade em que os valores da
liberdade individual e da comunicação aberta fossem fundamentais. E, por fim os
extraordinários avanços das telecomunicações, o que só foi possível graças ao
avanço da microeletrônica. Neste ponto, a Internet, uma obscura tecnologia que
tinha pouca aplicação para além do mundo exclusivo dos cientistas da
informática, dos hackers e das comunidades contra-culturais, tornou-se alavanca
de transição para uma nova forma de sociedade: a sociedade em rede – e com ela
para uma nova economia. (CASTELLS, 2004, p.16)

Esta mutabilidade é uma das qualidades da internet: hoje não é a mesma de dez
anos atrás. Houve modificações profundas no modo de utilização original, quando o
correio eletrônico era a sua principal forma de relacionamento. As redes sociais, os
websites4 dominam na “Galáxia da Internet”5 e esta transforma-se em uma plataforma em
que vários tipos de programas podem ser acessados. O facebook, uma rede de
relacionamentos, que constitui atualmente o principal acesso na rede mundial de
computadores. Isso quer dizer que outras formas de relacionamento como o email se
extinguiram? Não. Mudaram de caráter, ampliando a sua função. O email, por exemplo,
4

Optamos por colocar em itálico as palavras em inglês que se referem a termos ligados à Tecnologia da
Informação e Comunicação, e também os chamados e-termos. Disponível em:
http://www.etermos.cnptia.embrapa.br/index.php. Acesso em Janeiro de 2011.
5
Como denominou Castells.

não deixou sua função de troca de correspondências pessoais, acabando por se transformar
em documento, correspondência institucional, carta, lista de discussões etc.
Na rede mundial de computadores, o Brasil também ocupa um lugar de
destaque neste movimento de acesso à Internet, que tem se popularizado nos últimos cinco
anos6. Houve profundas modificações em relação a quem acessa a rede. Antes, um dos
traços do acesso à Internet é que era feito prioritariamente por pesquisadores e pela função
de rede de comunicações institucionais. Com esta popularização, afloraram na sociedade
discussões sobre a importância da acessibilidade à Internet pela maioria da população e
sobre as melhores formas de ação visando à inclusão digital, conforme o Gráfico 1 abaixo7.

Gráfico 1: Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 2005/2008.

Nas pesquisas acerca do acesso à Internet no Brasil, podemos notar que existe
um contraste entre os dados de vários institutos, principalmente quando se relacionam os
números do IBGE que datam de 2008 e os números de institutos de pesquisa privados,
como o Datafolha e o IBOPE que trabalham ano a ano. No levantamento destes, aferimos
que o acesso público é a principal forma de uso da Internet no Brasil, principalmente entre
6

IBGE, PNAD 2008, disponível em: http://www.ibge.gov.br/graficos_dinamicos/pnad2008_tic/acesso.php,
acesso em março de 2011
7
Inclusão digital não se trata apenas de aprender técnicas de utilização das tecnologias digitais, mas também
utilizá-la para melhorar a vida de quem a utiliza e a de seus pares.

os jovens. O uso em ambientes públicos, como escolas, universidades públicas e Centros
Digitais, somam números significativos.
Segundo o F/Nazca, somos 81,3 milhões de internautas tupiniquins (a partir de
12 anos). Já para o Ibope/Nielsen, somos 73,9 milhões (a partir de 16 anos).
O principal local de acesso é a lan house (31%), seguido da própria casa (27%) e
da casa de parente de amigos, com 25% (abril/2010). O Brasil é o 5º país com o
maior número de conexões à Internet.
Segundo o instituto Ibope Nielsen Online, de outubro de 2009 a outubro de
2010, o número de usuários ativos (que acessam a Internet regularmente) cresceu
13,2%, atingindo 41,7 milhões de pessoas. Somado às pessoas que possuem
acesso no trabalho, o número salta para 51,8 milhões. 38% das pessoas acessam
à web diariamente; 10% de quatro a seis vezes por semana; 21% de duas a três
vezes por semana; 18% uma vez por semana. Somando, 87% dos internautas
brasileiros entram na internet semanalmente.8

Comparando os números de vários institutos, sejam públicos ou privados,
podemos compreender que houve um aumento significativo de acesso à rede mundial de
computadores no Brasil; participam da Internet mais de 50% da população. Mesmo assim,
uma das características de quem a acessa, a posição econômica que ocupa na sociedade,
apresenta um quadro que traduz as desigualdades sociais no Brasil:
A desigualdade social, infelizmente, também tem vez no mundo digital: entre os
10% mais pobres, apenas 0,6% tem acesso à Internet; entre os 10% mais ricos
esse número é de 56,3%. Somente 13,3% dos negros usam a Internet, mais de
duas vezes menos que os de raça branca (28,3%). Os índices de acesso à Internet
das Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) contrastam com os das Regiões
Norte (12%) e Nordeste (11,9%).9

O alto custo da banda larga no Brasil e a inexistência deste recurso em muitas
áreas do país é um dos impedimentos à popularização da rede mundial de computadores,
este alto custo e a falta de acesso prejudicam exatamente os mais pobres. A eles, lhes resta
os ambientes públicos, sejam lan houses, escolas ou Centro de Informática, o que causa
uma limitação no uso, seja pela velocidade das conexões que é baixa, ou por limitações
impostas pelos proprietários de lan houses e pelos gestores de serviços públicos. O Brasil é

8

Disponível em: http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php, acesso em março de 2011, dados
atualizados em 18/03/2011
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Disponível em: http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php, acesso em março de 2011, dados
atualizados em 18/03/2011

hoje, na lista de países pesquisados que oferecem serviço de banda larga, o segundo país
que pratica os mais altos preços, comparando a internet a 1Mbps10.
Em maio de 2011, o governo federal lançou o Plano nacional de Banda Larga
(PNBL) Seu objetivo é massificar até 2014 a oferta de acessos de internet banda larga para
a população. “A intenção é oferecer velocidade de 1 Mbps com preços a partir de R$ 35.
As mensalidades dos planos de 1 Mbps oferecidos hoje pela maioria das operadoras
custam a partir de R$ 39,90, considerando os preços de São Paulo. A banda larga poderá
chegar a R$ 29,90 nos estados que aceitarem retirar o ICMS do serviço.” 11
Porém, surgiram na rede muitos críticos, oriundos de movimentos sociais que
reivindicam uma maior democratização das comunicações no Brasil, discutem que o PNBL
“mudou de rumos”12 e não garante um acesso livre, democrático e barato para a maioria da
população, em matéria sobre o PNBL na revista “Carta Capital”:
Segundo o manifesto da Campanha, “o governo federal abriu mão de ter um
Plano (para democratizar o acesso à internet)”. Ainda de acordo com o texto, as
metas estabelecidas são “genéricas e modestas”. O Executivo federal é acusado
de negociar “no varejo” apenas com empresas de telecomunicações, sem levar
em conta outros setores. As concessionárias privadas pressionam o governo,
ainda conforme os ativistas, com propostas de “venda casada” de serviços (de
telefonia ou TV a cabo). Critica-se ainda o fato de o governo não ter fixado
metas claras de tarifas, qualidade e universalização.13

Fazemos coro com aqueles que discutem o PNBL por entender que o custo
elevado do plano, que não se afasta do custo real praticado atualmente e alimitação de
quantidade de troca de arquivos, por exemplo, faz com que o plano sofra um
desvirtuamento dos objetivos iniciais 14. O PNBL representa uma universalização dos
serviços, porém os acordos feitos pelo governo brasileiro e as teles “relega inteiramente
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Mbps – Sigla para megabites é uma unidade de transmissão de dados equivalente a 1.000 kilobits por
segundo ou 1.000.000 bits por segundo.
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Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/06/entenda-o-plano-nacional-de-bandalarga.html, acesso em julho de 2011.
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Disponível em: http://campanhabandalarga.org.br/, acesso em julho de 2011.
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Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/tuitaco-pede-banda-larga-boa-e-barata-e-criticamudancas-no-pnbl, , acesso em julho de 2011.
14
Disponível em: http://www.mc.gov.br/plano-nacional-para-banda-larga, acesso em julho de 2011.

esta estratégia, afrontando o interesse nacional em prol da sede de lucro fácil dos
monopólios privados.”15
2.1 - As várias faces do mundo virtual
Som, imagem, texto, fazem parte do cotidiano das pessoas e em particular, dos
jovens. Os avanços tecnológicos, fruto da revolução do microchip e a popularização dos
instrumentos capazes de produzir e acessar estas informações (Internet, câmera fotográfica
digital, computadores pessoais são alguns exemplos, bem como aparelhos que congregam
tudo isso em um só, como o iPhone, e o iPad) contribuíram para a explosão de
informações, um dos traços da sociedade contemporânea. Hoje podemos acessar inúmeras
informações com apenas uma interface16, ações estas que se tornaram possíveis a partir do
surgimento do Computador Pessoal.
No que diz respeito à produção de imagens e sons com as facilidades trazidas
pela forte presença das tecnologias digitais, as possibilidades de sua apropriação
de forma estruturante por parte dos sujeitos, amplia-se ainda mais. Três fatores
que contribuem direta ou indiretamente para que isso aconteça são: a crescente
acessibilidade aos equipamentos como câmeras fotográficas e de celulares; a
simplicidade, rapidez e ludicidade na manipulação e nos múltiplos usos dessas
mídias em atividades de registro e criação de imagem e som; e por fim, a grande
quantidade dos conteúdos resultantes dessas atividades sendo disponibilizada,
visualizada e compartilhada em sítios na internet. O conjunto de todo esse
processo, na medida em que é apropriado, pode contribuir para desenvolver um
posicionamento crítico e participativo do sujeito sobre sua realidade social, não
obstante, a escola sequer percebe esse potencial ou, se o percebe, ainda mostra-se
pouco interessada ou sem meios de se apropriar dele. (ALMADA, 2009, p.3)

Estes aparelhos tornaram possíveis a implantação e a consolidação da web 2.0,
a segunda geração da Internet e, apesar de comumente ser relacionada à banda larga, a web
2.0 na realidade se refere a uma outra forma de entender, tanto por usuários, como por
desenvolvedores, as potencialidades do uso da Internet a partir do conceito de comunidade
colaborativa. O princípio é de que todos podem participar da produção de conteúdo em
diversas linguagens, tanto o produtor profissional, como o amador, como no caso do

15

Disponível em: http://campanhabandalarga.org.br/, acesso em julho de 2011.
Termo que trata de uma tecnologia, seja ela física ou virtual, que permite o uso, o acesso e a movimentação
em diferentes tipos de linguagem.
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youtube17, ou o dos wiki (que são conjuntos de documentos, que podem estar acessíveis,
tanto em hipertexto18, como em software colaborativo). Podemos ver como exemplos mais
significativos a Wikipédia e o WikiLeaks, que permitem acesso aberto e rápido para os
usuários utilizando os chamados ambientes colaborativos.
Ao utilizar a Internet como um meio fundamental de comunicação e
processamento da informação, as empresas adoptam a rede como sua forma
organizativa. Esta formação sociotécnica abarca o sistema econômico em seu
conjunto, e afecta todos os processos de criação, intercãmbio e distribuição de
valor. Deste modo, o capital e o trabalho, os componentes chaves de todos os
processos empresariais, são modificados nas suas características e na maneira
como operam. Efectivamente, as leis do mercado continuam a funcionar nesta
economia em rede, mas fazem-no de um modo específico, cuja compreensão é
fundamental para viver, sobreviver e prosperar neste “mundo feliz” da nova
economia. (CASTELLS, 2004, p. 89)

Estamos participando de um processo de interatividade e intercomunicações
que extrapolam o fazer comunicativo. A rede mundial de computadores não serve apenas
para a comunicação praticada entre as pessoas, uma das suas faces mais importantes é a
grandeza da organização e hierarquização que um sistema global dispõe. No momento
atual da rede, são três os grandes tipos de organização que a rede possibilita, sendo que os
governos são os maiores clientes da Internet e fazem dela hoje, como vemos em ritmo
crescente no Brasil, a sua principal forma de gestão das políticas públicas. Também temos
as grandes corporações dominantes na economia de mercado, que servem-se das redes
utilizando-as de forma hierárquica na produção e divulgação de seus produtos. Elas
também servem aos movimentos sociais na promoção e divulgação, por exemplo, de
manifestações políticas além de seu uso como forma de organização e estruturação.
O pensamento social do século XIX vai desenvolver uma teoria da sociedade que
não está baseada na lei natural (corporações, famílias, guildas, comunidade). A
modernidade cria o conceito de comunidade para rejeitá-la enquanto projeto de
sociedade. Neste sentido, a comunidade significa um conjunto social primitivo
ou religioso, onde predominam um projeto comum (uma certa positividade
utópica), uma aderência à proximidade física e de formas de comunicação com
pouca ou inexistente mediação. (…) Como frisamos (…), as comunidades no
ciberespaço são, hoje, uma realidade. A aderência eletrônica, sem substituir o
face a face físico, pode ser verificada no ciberespaço. Aqui, o projeto comum,
entendido na modernidade como compromisso político, com suas metas
específicas de acordo com um projeto global, transforma-se na busca de
17

O youtube é uma rede de relacionamentos, em que o usuário pode enviar um vídeo em formato digital.
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interesses comuns, ancorados no presente. O sentimento de aderência exclusiva
passa a permitir múltiplos pertencimentos, onde o indivíduo pode navegar de um
grupo ao outro. (LEMOS, 2004, p.153)

Apesar desta proposta de ambiente colaborativo, a Internet é um dos palcos
principais dos procedimentos desenvolvidos na atual fase do capitalismo. O mundo virtual
se acertou muito bem com a economia de mercado ao praticar com ela a coordenação,
planejamento e distribuição das ações das grandes, médias e pequenas empresas em busca
de melhores mercados e da consolidação de metas. Outro fator importante, enquanto
economia de mercado, foi a criação da bolsa de valores, a NASDAQ, relacionada apenas a
empresas virtuais, que com cotação independente, possibilitou a estas empresas inflarem
seus preços, provocando uma grave crise econômica no final dos anos 1990.
O importante potencial econômico da rede levou a um grande crescimento dos
investimentos em tecnologias da informação e da comunicação e a um
significativo crescimento dos negócios medidos pelo índice Nasdaq, composto
pelos papéis das empresas de alta tecnologia - como as de biotecnologia ou os
portais de internet – negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Todas as
empresas de pesquisa de internet chegaram a apresentar números fabulosos.
Pequenas empresas virtuais, criadas por estudantes universitários, com uma idéia
criativa e praticamente nenhum capital, eram negociadas a preços elevadíssimos.
O índice Nasdaq atingiu ganhos de 150 pontos em apenas uma semana e um
crescimento de quase 50% em apenas 6 meses, fechando com o recorde histórico
de 5.049 pontos no dia 10 de março de 2000.(BOLAÑO, 2004, s/p)19

O mercado virtual renasceu com as redes sociais. Hoje uma empresa como o
Google, página de buscas, vale aproximadamente 215 bilhões de dólares, o Facebook, 65
bilhões de dólares, e o Twitter, algo em torno de 4 bilhões de dólares20.
Estes números nos fazem entender o alcance que a Internet e, em particular, as
redes sociais têm na atual sociedade. O que está se vendendo é informação e, no caso de
redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut, vendem-se informações pessoais. No caso
do Youtube e do Vimeo, sites de exibição e compartilhamento de vídeos, o que se oferece
ao mercado é um tipo de linguagem – a linguagem audiovisual.
19

Disponível em: http://74.125.155.132/scholar?q=cache:QILZYrErLz8J:scholar.google.com/&hl=ptBR&as_sdt=0, acesso em novembro de 2010.
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A miniaturização (dos aparelhos) e a baixa dos custos possibilitam uma difusão
de massa das TIC, que redundou, em larga penetração na vida cotidiana tanto no
mundo do trabalho quanto na esfera do lazer. As redes, por seu turno,
multiplicam a capacidade de transporte de uma quantidade enorme de
informação banalizadas. Esta “auto-estradas” da informação tendem a tornar-se
um novo segmento de mercado muito promissor, rapidamente viabilizado graças
à digitalização que, ao estabelecer uma escala única de quantificação, possibilita
a tarifação – e portanto, a comercialização – de todas as informações assim
tratadas e veiculadas. (BELLONI, 2005, p.20)

2.2 - O uso social das Tecnologias da Informação
As TIC fazem parte da nossa sociedade e, foram construídas, assim como todas
as técnicas desenvolvidas pela humanidade, social e historicamente. Esta constatação tem
sido acompanhada por um interessante debate sobre a complexidade das relações que
envolvem as mídias na sociedade contemporânea. Por um lado, podemos discutir a
comunicação como um fenômeno a ser estudado em si, “em termos interpessoais, por
irradiação ou virtual” (MARCONDES, 2008, p.2), buscando reforçar o caráter da
complexidade de um processo comunicacional em tempos de mudanças vertiginosas,
superação de paradigmas e aceleração tecnológica. O autor citado acima levanta questões
sobre a necessidade de se fazer da comunicação objeto de estudo e, quando trata de discutir
as teorias que estudam a comunicação a partir do seu lugar social, ele procura repelir as
tentativas de identificar a comunicação como um processo determinado social e
historicamente:
O difícil no paradigma teórico de Martín-Barbero é tentar modernizar a leitura do
processo de comunicação, que exige algo novo, dinâmico, acoplado à própria
dinâmica das novas tecnologias, carregando conceitos envelhecidos como
ideologia, imperialismo, dominação ou hegemonia. Tratar a comunicação como
algo macro-social, ligado às relações de poder, inviabiliza a capacidade de deitar
a vista sobre o próprio processo da comunicação, que se realiza em cada
indivíduo. (MARCONDES, 2008, p.71)

Tentaremos direcionar nossos estudos a partir das discussões em torno da
origem e do uso social das TIC; empregamos a ideia de que devemos problematizar a
comunicação e, em particular, as mídias devem ser trabalhadas conceitualmente a partir
das relações sociais e não apenas na ótica da produção ou da tecnologia em si. Ao buscar
nas teorias que tem nos estudos culturais a sua formulação teórica, procuraremos discutir a
midiatização da sociedade a partir do consumo da linguagem e de suas interpretações como

simbologia. Esta composição é um dos principais elementos que ditariam as relações
culturais, considerando ainda que os contextos locais definem modos diferenciados de
apropriação das tecnologias e das linguagens. Uma das nossas principais referências dita
que as TIC, como todas as tecnologias, não são autônomas e nem separadas da sociedade e
da cultura da qual são produtos, como também não são separados os indivíduos que
participam deste contexto, sendo estes instrumentos parte ativa no processo comunicativo
atual.

Por muito tempo a verdade cultural dos países latino-americanos importou
menos do que as seguranças teóricas. E assim estivemos convencidos de que a
comunicação nos deveria apresentar uma teoria – sociológica, semiótica ou
informacional – porque só a partir dela seria possível demarcar o campo de
interesses e precisar as especificidade de seus objetos. Entretanto, alguma coisa
na realidade se mexeu com tanta força que provocou uma certa confusão, com a
derrubada das fronteiras que delimitavam geograficamente o terreno e nos
asseguravam psicologicamente. Apagado o desenho do “objeto próprio”,
ficamos à mercê das intempéries do momento. Mas agora não estamos mais
sozinhos: pelo caminho já encontramos pessoas que, sem falar de
“comunicação”, não deixam de questioná-la, trabalhá-la, produzi-la: gente das
artes e da política, da arquitetura e da antropologia. Foi necessário perder o
“objeto” para que encontrássemos o caminho do movimento social na
comunicação, a comunicação em processo. (MARTÍN-BARBERO, 2008. p.208)

O entendimento da comunicação produzida nas redes é um caminhar complexo
que envolve um grande número de disciplinas que procuram discuti-la; partiremos da
análise de que a Internet é um campo amplo de produção daquilo que chamamos de
cultura:
O conjunto das mensagens e representações que circulam em uma sociedade
pode ser considerado um grande hipertexto móvel, labiríntico, com cem
formatos, mil vias e canais. Os membros da mesma cidade compartilham grande
número de elementos e conexões da megarrede comum. Entretanto, cada um tem
sua visão pessoal dele, terrivelmente parcial, deformada por inúmeras traduções
e interpretações. São justamente estas associações indevidas, estas
metamorfoses, estas torções operadas por máquinas locais, singulares, subjetivas,
conectadas a um exterior, que rejeitam movimento, vida, no grande hipertexto
social: na “cultura”. (LÉVY, 1998, p.185)

Achamos válido então discutir as TIC englobadas em um contexto social,
histórico, étnico, cultural e técnico:

Defendo , (...), que a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos
globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos
fenômenos humanos, e não uma entidade real, que existiria independentemente
do resto, que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria. As atividades
humanas abrangem, de maneira indissolúvel, interações entre:
- pessoas vivas e pensantes,
- entidades materiais naturais e artificiais,
- ideias e representações.
É impossível separar o humano do seu ambiente material, assim como dos signos
e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da
mesma forma, não podemos separar o mundo material – e menos ainda sua parte
artificial – das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e
utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e utilizam.
Acrescentamos, enfim, que as imagens, as palavras, as construções de linguagens
entranham-se nas almas humanas, fornecem meios e razões de viver aos homens
e suas instituições, são recicladas por grupos organizados e instrumentalizados,
como também por circuitos de comunicação e memórias artificiais. (LÉVY,
2000, p.22)

Não podemos prescindir da discussão de que uma das principais formas que a
humanidade encontrou na atualidade para se comunicar está intrinsecamente ligada às
modernas técnicas de comunicação que inserem em si vários elementos: a imagem, o som
e o texto. Estamos vivendo em uma sociedade grafocêntrica e que possui na palavra escrita
a sua base jurídica e cultural, porém, este início do século XXI apresenta-nos outra
característica com formas de apelo para além da escrita: a explosão das informações
através do hipertexto. É neste momento que Lévy (1998) nos coloca a questão da
elaboração de novas formas de pensar e conviver na sociedade a partir das TIC. Neste
processo, podemos entender o que é o conceito de ciberespaço21.
Com um terminal convenientemente preparado para este fim (computador
pessoal, televisão avançada, telefone celular especial, PDA etc.) também me é
possível acessar o conteúdo de banco de dados ou, em geral, a memória de um
computador distante. Contanto que eu disponha de software do interface
necessário e de uma taxa de transmissão necessário e de uma taxa de transmissão
adequada, tudo acontece como se eu estivesse consultando a memória de meu
próprio computador. Se o custo da conexão for baixo, não é mais necessário,
portanto, dispor da informação no local em que me encontro. Uma vez que a
informação pública se encontra no ciberespaço, ela está virtual e imediatamente à
minha disposição, independentemente das coordenadas especiais de seu suporte
físico. Posso não apenas ler um livro, navegar em um hipertexto, olhar uma série
de imagens, ver um vídeo, interagir com uma simulação, ouvir uma música
gravada em uma memória distante, mas também alimentar essa memória com
textos, imagens etc. (LÉVY, 1998, p. 93-94)
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Termo que se remete ao espaço, ou ambiente de comunicação, onde não é necessária a presença física do
homem para que haja processo comunicacional, o principal ambiente de ciberespaço é a Internet, mas ele
pode ocorrer em outros ambientes, como celulares e pagers.

Estas mudanças são determinadas e calcadas no avanço tecnológico e na
crescente criação e recriação de aparelhos e sistemas de multimídia que, a partir das
investidas do mercado, têm desenvolvido uma estrutura baseada em interesses econômicos
e que é capaz de mobilizar milhões de pessoas que passam a se comunicar e interagir de
uma forma diferenciada.
Tecnologia é produzida em ambientes e contextos, como resultado de ações e
decisões, interesses e visões de homens e mulheres em trabalho, em organizações
e instituições com interesses econômicos e políticos complexos e cambiantes.
Estas organizações e instituições frequentemente fornecem uma estrutura para
alianças e redes entre atores para se engajarem no trabalho potencial de pesquisa,
desenvolvimento, produção e distribuição de tecnologias. Tecnologias emergem,
e nós passamos a ver cada vez mais isso claramente, como resultado complexo
de ações, objetos, políticas e culturas. E tecnologias (tanto hardware como
software), incorporam em seu design e em sua engenharia, algo desta
complexidade, bem como levam as marcas de sua produção social e da sua
capacidade de produzir os valores sociais e políticos que a criou.
(SILVERSTONE; HIRSCH, 1994. Apud: OROFINO, 2005. p. 69).

A relativa facilidade com que utilizamos as interfaces que relacionam som,
imagem e texto avançaram muito nos últimos dez anos. Hoje é simples baixar uma foto da
Internet, ou um vídeo, fazer um texto e criar uma apresentação de slides. Se dermos como
exemplo o “fenômeno” do Twiter ficam bem claras as mudanças que giram em torno das
interfaces, pois a limitação de 140 caracteres por mensagem redimensiona o caráter do
texto escrito, redefinindo, a partir deste elemento, outro tipo de discurso e de relações
sociais, um discurso rápido, objetivo e que possibilita, entre outras coisas, a partir das
mensagens enviadas, uma busca e divulgação constante de informações.
Quais mudanças a mutabilidade dos dispositivos trarão ao processo
comunicacional?
Esta é uma questão de difícil discussão, já que uma das características da
Internet é ser um espaço de atuação pouco entendido por estar sempre em construção.
Apesar da “ampla propagação da internet, a sua lógica, linguagem e limites não são
totalmente entendidos para além dos aspectos tecnológicos”. (CASTELLS, 2004, pg 17)
A concepção e a natureza de vários elementos que compõem a rede social
humana estão se modificando. A capacidade criativa do homem na reprodução
de sentimentos, emoções e conhecimentos passam por outras dimensões que

rompem com a barreira do geográfico e do físico, o que é intensificado com o
desenvolvimento da Internet. (ALMADA, 2009, p.2)22

Outras problemáticas estão relacionadas a novas formas de pensar e agir que
advieram com o uso do ciberespaço e que estão intimamente relacionadas com a questão
da linguagem.
Podemos entender que a linguagem é base da comunicação e que na nossa
sociedade grafocêntrica foi a escrita que determinou formas de transmissão de
conhecimentos, separando o saber dos indivíduos e dando-lhes uma forma universal. A
partir do advento da impressão e da crescente utilização do livro como receptáculo das
informações, a oralidade vai perdendo força e os indivíduos passam a cada vez mais a se
especializarem devido a grande quantidade de informações disponíveis. Mais recentemente
este fenômeno de extrema especialização de conhecimentos e de grande expansão das
informações ficou conhecido na Internet como cibercultura23.
Entender este excesso de informações que existe na web é essencial para
discutir o processo que é a cibercultura. É fundamental para o funcionamento do mundo
virtual a grande quantidade de informações e de variados usos para a Internet. A ideia de
que todo o empenho em termos de trabalho e produção deve ser feito para que se supram
as necessidades materiais é refutada na grande rede, onde há, sim, muito espaço para o
lúdico, para o fútil.
A cibercultura fornece vários exemplos de uma despesa excessiva, não
cumulativa e irracional de bits. Dançar por horas em festas tecno, viajar por
vínculos banais e efêmeros do ciberespaço, produzir vírus, penetrar sistemas de
computador, trocar informação frívola em bate-papos e grupos temáticos, etc,
refletem esta orgia de signos que preenchem a nossa realidade quotidiana desse
fim de século, muitos intelectuais contemporâneos criticam a internet justamente
por este caráter frívolo, de despesa e excesso produtivo. (LEMOS, 2004. p.243)

Há um imenso acúmulo e explosão de informações no ciberespaço, milhões de
bancos de dados, informações, tutoriais sobre como utilizar programas de computador,
livros de receita em vídeo, bibliotecas, museus virtuais, onde é possível, criar, recriar,
fundir. Aprender, atualmente, é uma das tônicas na rede mundial de computadores, quando
22

Disponível em: http://www.ici.ufba.br/twiki/pub/Ripe/ArtigoEbecult/artigo_ebecult.pdf, acesso em
novembro de 2010.
23
A cultura produzida a partir das trocas entre a sociedade, a cultura e as tecnologias da informação.

falamos do seu uso pessoal. A informação, em sua origem e destino tem sofrido um
processo de fortes mudanças através e nestes espaços de comunicação, há um
deslocamento da recepção das informações que eram definidas a partir de um eixo que
englobava o produtor das informações, o distribuidor destas e do seu receptor. Hoje, a
informação vem de variadas fontes e tem variadas formas de recepção e troca.
Há um deslocamento dos papéis de receptor e emissor que acontece com a
participação na elaboração dos conteúdos. O fluxo das informações torna-se
contínuo e multidirecional, com todos os participantes acrescentando ideias,
modificando aquelas já estabelecidas, reconfigurando saberes. A troca de
informação é potencializada para além da mera soma de experiências, pois
embora possa se discernir as partes, elas não são isoladas, mas transformadas e
transformadoras, gerando algo novo, o que enriquece, modifica e oportuniza a
produção dos novos conhecimentos. (ALMADA, 2009, p.3)24

Neste percurso do debate, devemos ter muito cuidado em relação a esta
mudança do eixo produção-distribuição-recepção de cultura, visto que, ao mesmo tempo
que coexistem formas de apreender conceitos, de produzir e recriar cultura, a Internet
também cristaliza estereótipos, tal qual a indústria cultural de massas. O portal de exibição
de vídeos Youtube é um dos exemplos de que a cultura participativa da Internet pode
alcançar o ideal de democratização de produção e acesso ao broadcast25. Porém, a este
ideal utópico, deve se levar em consideração o fato de vivermos em uma sociedade em que
as oportunidades de acesso são desiguais.
A crítica de McMurria ao Youtube sugere que a cultura participativa pode não
ser necessariamente uma cultura diversificada. Mesmo sem mencionar as
desigualdades de acesso à tecnologia ou treinamento educacional necessários
para um envolvimento completo do Youtube, ou mencionar os números de
usuários que têm acesso à web somente por meio de terminais públicos que não
permitem a postagem de vídeo, (…). O Youtube impulsiona conteúdo que tem
apoio de outros usuários. Embora os mecanismos pareçam democráticos, eles
tem o efeito de esconder perspectivas minoritárias. (BURGESS, 2009, p. 163)

No Brasil, as principais formas de acesso às TIC são a televisão e o celular.
Entendemos que a indústria audiovisual, em seus vários modos se exibição, principalmente
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o da TV, pode ser listada como a principal detentora do processo de homogeinização
cultural na busca por determinar comportamentos e ideologias.
2.3 - A TV no centro das atenções
A televisão se encontra no centro das atenções da família brasileira, esta
constatação não se trata apenas de uma alegoria, pois a TV tem uma onipresença constante
seja onde estivermos no Brasil. Temos praticamente 90% dos domicílios brasileiros
cobertos pela TV aberta, apesar de, em algumas regiões do país, a transmissão de TV só
chega através de parabólicas, mesmo assim, temos 100% dos municípios brasileiros
cobertos por sinais de televisão.
Vivemos em um país em que boa parte das famílias dedica mais tempo a
assistir a algum programa de cunho sensacionalista e onde as novelas são um compromisso
diário, do que fazer refeições em conjunto. No nosso país, é comum que os jovens e as
crianças passem mais tempo à frente do aparelho de TV do que na escola ou em contato
com a família.
Estudar a televisão sob o ponto de vista dos estudos culturais e suas
transformações faz parte do nosso percurso teórico para compreender as implicações e
relações da televisão com a sociedade brasileira e nos tem levado ao entendimento de que
as inovações tecnológicas, como a TV digital e as possibilidades trazidas com a
digitalização das imagens e dos sons, que em um futuro próximo, trará a TV 3D, não têm
trazido transformações na estrutura de produção e na relação com o telespectador. As
inovações têm servido para manter e dar mais substância ao discurso televisivo.
Em um momento em que o meio televisivo se encontra no centro das
transformações provenientes da informática – os satélites, a fibra ótica etc -, a
proposta que apresentamos aqui poderá para muitos parecer anacrônica. Mesmo
assim, vamos nos atrever a formulá-la, porque estamos convencidos de que, se o
meio sofre o processo de numerosas mudanças, a mediação a partir da qual este
meio opera social e culturalmente parece não estar sofrendo na América Latina
modificações de fundo. (MARTÍN-BARBERO, 2008. p.294)

Com sua linguagem ágil, ligada ao cotidiano e trazendo formas de expressão
extremamente arraigadas no imaginário popular, a TV também influencia através da
política de formação de opinião. É nela que o povo brasileiro, ao longo destes anos, tem

procurado informações, confrontado ideologias, refutando ou aceitando opiniões e
conceitos sociais. A TV é um meio de comunicação e, para se realizar enquanto meio, fazse necessário um intricado processo de produção para criar um arcabouço de sons e
imagens com o objetivo de levar ao assistente a visão e representação de mundo de quem a
criou. Uma das formas de linguagem que mais podemos notar na TV é o conceito de
repetição.
A repetição serial é uma saída para o impasse; centenas de horas de televisão
semanais (pelo ar ou cabo) seriam inviáveis se cada unidade de programa
pretendesse ter um formato próprio. O que foi um traço da literatura popular, ou
do cinema do gênero, do circo e do teatro itinerante, da música do campo, do
melodrama (todos se apressam em recordá-lo citando mais uma vez os
antecedentes cuja ancianidade se ergueria em fator de prestígio) é uma resposta
exigida pelo sistema de produção. A série evita os imprevistos estilísticos e
estruturais. Na dramaturgia de seriados, o sistema binário de personagens (...); os
conflitos enfrentam forças morais e psicológicas cuja previsibilidade só é
interrompida pela complicação da peripécia que, por um lado, recorre aos tópicos
clássicos, e, por outro, os atualiza com pacotes de referências imediatas que
trazem para a dramaturgia os assuntos em pauta nos programas noticiosos. Sobre
a mesma trama de paixões, codificada há décadas, a nova televisão dos últimos
anos aplica a cerzidura dos remendos que assinala a realidade: corrupção
política, AIDS, excessos sexuais, homossexualidade, negociatas públicas e
privadas. (SARLO, 2004. p. 63-64)

A TV se serve de gêneros tradicionais que, no desenvolvimento de sua história,
tem se diversificado e aprofundado. A narrativa televisiva é identificada pelo conceito de
repetição e pela informação direta. Ao discutir o carro chefe da televisão brasileira, as
novelas, podemos notar que estas sempre tiveram um caráter de realidade, imaginária sim,
porém, realidade criada e idealizada de um Brasil. Idealização que muda conforme a
sociedade vai se transformando política, cultural e socialmente, porém, é o discurso
dominante, seja ele publicitário, ideológico, religioso, político que vai dar ou não a tônica
dessa mudança.
E, como forma de apresentação da realidade 26 que na TV tradicionalmente se
realiza pelo noticiário, o fato não é a notícia em si, mas a maneira com que é apurado,
interpretado, ou dito é que configura a notícia. Aquele que enuncia o fato é que vai
determinar a aceitação ou não do discurso. E, dependendo da credibilidade de quem fala, é
26
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dada ao grupo social que representa a opção de aceitar ou não suas proposições. E mais,
neste tipo de produção, separar o que é real e o que é ficção sempre foi uma tarefa bastante
intricada.
Existem três formas de articular o discurso televisivo, segundo a pesquisadora,
Barreto e Guimarães (2007)27: “(1) “efeito de interlocução”; (2) “efeito de real”; e (3)
“efeito de hiper-real”.
O “efeito de interlocução” é produzido pela presença de pessoas “reais” (não são
atores ou são atores desconhecidos representando pessoas comuns da sociedade),
de modo a dissimular que o programa de TV apenas “capturou”, e não
“representou”, a opinião de pessoas comuns ou o perfil do telespectador,
tendendo a produzir a ilusão de que os telespectadores participam do que está
sendo projetado. (...) Além disso, por meio da articulação das linguagens, é
possível perceber a tentativa de aparentar que o espectador faz parte do
espetáculo, como nos programas de auditório e entrevistas de pessoas comuns
em programas jornalísticos; na apresentação de painéis com opiniões da
audiência; na “captação” das pessoas/personagens que participam dos reality
shows (IDEM, 2007. p.12)

Geralmente, este “efeito de interlocução” é utilizado no sentido de levar ao
telespectador mensagens com cunho social e educativo em temas que tenham consenso,
estas mensagens eram comumente trazidas em programas jornalísticos, mas passaram a
permear o universo das novelas, por exemplo.
O “efeito real” se refere a uma ideia de neutralidade e transparência que a TV
procura apresentar. Multiplicam-se programas em que a verdade28 é a tônica, e a impressão
é sempre de que o repórter ou apresentador está no momento do acontecimento e ao vivo.
O fato vai sendo reproduzido e repetido diversas vezes e, através do discurso do
interlocutor, a mensagem visual vai sendo reforçada para que, confrontando o espectador
através desta mensagem do real, uma opinião expressa pelo interlocutor possa ser
reforçada pela realidade dos fatos apresentada através da imagem. Podemos entender então
o que disse Bordieu, (1996, p. 28): a “imagem pode fazer ver e fazer crer no que faz ver”.
Por fim, temos o “efeito de hiper-real”:
27
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No entanto, para dar ainda mais realismo às imagens e aos sons apresentados, há
outro efeito do qual o discurso televisivo lança mão: o “efeito de hiper-real”. As
linguagens procuram invariavelmente exacerbar o caráter emocional do que ou
de quem está no foco das câmeras, através de enquadramentos, movimentos e
efeitos especiais na imagem e no som e, ainda, na produção de legendas que
explicam o que é preciso ver ou ler, tornando o referente mais dramático e
emocionante. (GUIMARÃES,2007, p.12)

Este efeito é utilizado para aproximar o telespectador do personagem ou das
situações retratadas e era comumente associado a obras de ficção de apelo dramático, mas
nos últimos anos tem sido bastante utilizado em vários programas televisivos que tentam
dar uma grande dramaticidade ao que esta sendo posto, reforçando o caráter sensorial da
televisão, segundo Moran (2000, p. 37):
A televisão e o vídeo partem do concreto, do visível, do imediato, do próximo –
daquilo que toca os sentidos. Mexem com o corpo, com a pele – nos tocam e
“tocamos os outros, estão no nosso alcance através de recortes visuais, do close,
do som estéreo envolvente. Pela TV e pelo vídeo sentimos, experenciamos
sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos.

Este processo de cristalização e aprofundamento da linguagem televisiva nos
levou a assistir o que Muniz Sodré chamou de “Comunicação do Grotesco”29:

A televisão é mais do que nunca uma imensa praça pública, uma feira de
diversões, um show de horrores. O espaço público brasileiro - que hoje é
eminentemente televisivo, porque a política está se retraindo - virou um imenso
circo. Aí o grotesco se torna a categoria estética dominante. Se antes estava
presente basicamente nos programas de auditório, hoje está em todo lugar,
colonizou tudo. Mais do que no passado, o grotesco tornou-se uma categoria
realmente explicativa dos conteúdos televisivos. (SODRÉ, 2002)

Refletindo sobre os programas de horrores, aos quais se refere o escritor, na
TV contemporânea, podemos entender como se processa a entrega da produção cultural às
empresas, confirmando a posse majoritária da economia pelas grandes corporações. A
concentração de renda pelo capital continua sendo uma das características do
neoliberalismo dominante a partir do fim dos anos 1980. Em conjunto a este processo de
concentração das riquezas, assistimos a proliferação das igrejas (com o intuito de
arrebanhar mais seguidores através da espetacularização do consumo de bens eclesiásticos)
29
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como detentoras de canais de televisão e, em seus grandes espetáculos, o conceito de
repetição seriada é a tônica da linguagem.
A produção cultural vive em uma constante disputa, que pode ser determinada
pelos interesses de classes diferenciadas ou por interesses particulares. Esta disputa tem no
monopólio da produção e da divulgação da cultura o seu ponto mais alto, os interesses
econômicos ligados a grupos de comunicação majoritários no mercado determinam a
produção e distribuição e tem uma tendência a não oferecer alternativas culturais.
As transmissões de rádio e TV no Brasil são um serviço público e, portanto,
regidas pela Constituição Federal de 1988. As telecomunicações, incluindo as transmissões
de rádio e TV, a telefonia móvel e fixa e a Internet até os anos 1990 era um monopólio
estatal.
A noção de serviço público é ampla, e abarca, dentre outras, as atividades de
oferecimento de comodidades ou utilidades materiais, enquadrando-se, aí, as de
telecomunicações e os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. A
prestação é da Administração Pública (órgãos, agentes e material) ou de seus
delegados (concessionários, permissionários). Assim, os concessionários do
serviço público de telecomunicações e de radiodifusão sonora de sons e imagens,
utilizando-se de um bem público – o espectro de radiofreqüências,
expressamente elevado à categoria de bem público pelo artigo 157 da Lei
9.472/97 [03] – recebem delegação do Estado para atender a finalidades e
interesses públicos, por meio da exploração de tais serviços, tudo conforme o
disposto no artigo 21, XI, XII, "a" da CF/88. (ALARCON, 2005, s/p).30

A Constituição de 1988 determinou a criação do Conselho de Comunicação
Social, que tem a função de ser um órgão auxiliar do Congresso Nacional, porém,
exatamente por esse caráter, o Conselho tem limitações, mesmo assim, é um espaço de
discussões, segundo o Observatório da Imprensa:
O único instrumento útil oferecido pela Constituição Federal está
previsto no seu artigo 224, no qual se instituiu o Conselho de Comunicação
Social (CCS). O ministro gostaria de vê-lo restaurado, mas isso depende do
Legislativo, mais precisamente do Senado e mais precisamente ainda do seu
presidente, o senador José Sarney (PMDB-AP). Mesmo na condição de órgão
auxiliar, sem qualquer poder, o CCS pode funcionar como válvula de
descompressão e valioso fórum para produzir estudos ou avaliar propostas.
Convém lembrar que foi no âmbito do CCS, pouco antes do início da sua
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desativação (2005), que pela primeira vez se falou abertamente em concentração
da mídia e necessidade de regulação da concorrência. (DINES, 2011)31.

O mercado resiste a qualquer controle da TV e da publicidade argumentando
que o autocontrole e a liberdade de expressão são as bases da comunicação no Brasil – pelo
contrário, argumentamos que a concessão de um bem público deva ter um controle social
que possibilite a quebra de monopólios econômicos e de paradigmas cristalizados pela
produção cultural dominante.
Há uma tentativa de controle feito pela chamada sociedade civil organizada,
que com críticas e mobilizações vem conseguindo, via ações judiciais, algumas
importantes decisões, como no caso do programa “Tardes Quentes” da REDE TV!,
apresentado pelo humorista João Kleber, que em 2006 foi acusado de praticar atos racistas
e homofóbicos, conforme o Observatório da Imprensa 32:
O sinal aberto da Rede TV! ficou 25 horas suspenso, após liminar concedida pela
juíza Rosana Ferri Vidor, da 2ª Vara Federal de São Paulo, atendendo a pedido
do Ministério Público Federal (MPF). Desde as 21 horas de anteontem às 22
horas de ontem, a emissora transmitiu apenas para operadoras de tevê por
assinatura. Um acordo homologado ontem à noite determinou que a emissora
leve ao ar programas sobre direitos humanos produzidos por seis ONGs, por 30
dias úteis, no horário do programa Tardes Quentes, de João Kleber, alvo da ação.
A Rede TV! pagará multa de R$ 400 mil ao Fundo Federal de Defesa dos
Direitos Difusos e outros R$ 200 mil para a produção dos programas das ONGs.

A televisão aberta é majoritariamente uma empreitada comercial, mas que
alcançou outros parâmetros que vão além da comercialização de produtos. Sobre a
televisão “há mesmo quem diga que a TV é na verdade um lugar em si, um lugar
ilocalizável, com um tempo imensurável e que tem o poder de delinear os contornos e os
limites do espaço-público contemporâneo.” (FELIPE, 2009, p.12)
2.4 - A cultura do consumo.
Mas o que a TV vende, além de produtos em seus comerciais? Ela vende
ideologias, sonhos, estilos de vida e, embora a grande maioria das pessoas não possam
31

Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=635JDB001, acesso em março
de 2011.
32
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=355ASP016, acesso em
dezembro de 2010.

consumir os produtos apresentados, o simples fato de que algum dia possam desejá-los
satisfaz boa parte dos atuais telespectadores, mesmo que não estejam aptos a entrarem no
mercado formal. Mesmo assim, os consumidores procuram alternativas, principalmente
aqueles de baixa renda que acabam por ver nos mercados populares com os produtos sem
marca e no mercado negro de produtos piratas a possibilidade de adentrarem ao mundo do
consumo.
O único obstáculo eficaz contra a homogeineização cultural são as desigualdades
econômicas: todos os desejos tendem a assemelhar-se, mas nem todos os desejos
têm a mesma condição de realizarem-se. A ideologia nos constitui em
consumidores universais, embora milhões sejam apenas consumidores
imaginários. Se, no passado, o pertencimento a uma cultura assegurava bens
simbólicos que constituíam a base de identidades fortes, hoje, a exclusão do
consumo torna inseguras todas as identidades. Isto justamente na cultura juvenil,
é bem mais evidente: o desejo – pela marca – marca socialmente. (SARLO,
2004, p. 107-108)

E, em relação às crianças e aos jovens, o mercado consumidor tem, ao longo
dos últimos trinta anos, cada vez mais investido na participação destas faixas etárias,
transformando-as em “outdoors ambulantes”, segundo Costa (2009). Talvez seja a primeira
vez na história do capitalismo em que as crianças consomem os mesmos tipos de produtos
que os adultos. Existe toda uma linha de produtos eletrônicos voltados ao público infantojuvenil, como celulares, câmeras digitais, computadores portáteis. Tradicionalmente, os
produtos para as crianças eram geralmente mais baratos do que os produtos para os
adultos. Mesmo os brinquedos, hoje, no mercado eletrônico, os aparelhos que têm o selo da
boneca preferida, do personagem de desenho animado, fazem com que as mercadorias
alcancem um maior preço. O mercado tem redefinido o próprio conceito de infância –
brincar/aprender – integrando a criança a um contexto que a demarca como parte
fundamental do sistema de consumo.
Entendemos que na base do processo de comercialização da televisão existem
dois produtos que não saem da prateleira: o primeiro é a naturalização do sistema
capitalista como relação trabalho e capital, e o segundo, a democracia burguesa como
sistema político que, também naturalizado, atende às expectativas do capital como
promotor das liberdades necessárias às práticas capitalistas.

É a mídia que, na sociedade tecnológica, mais utiliza uma linguagem
comunicacional baseada na imagem e nos meios eletrônicos. Sendo a informação
e a comunicação suas matérias-primas e elementos fundamentais para o sucesso
e consolidação das sociedades pós-industriais, com sua atual forma de
organização, a mídia vem exercendo influência das mais fortes em termos
ideológicos. Ela está em geral presa a anunciantes e a interesses particulares, e
por isso é limitada em termos de informação, passando uma visão de sociedade
consumista e competitiva. Ideias intimamente ligadas à manutenção do sistema
capitalista. (SAMPAIO e LEITE, 2008, Pag. 40)

Segundo Costa (2009), as ações para o consumo devem ser vistas sob o ponto
de vista cultural. O treinamento constante da população para a cultura do consumo leva a
elaborar que existe um processo de educação não formal para esta. São ações que se
constituem em vitalícias e que passam pelos comerciais na TV, na imprensa escrita, no
merchandising33nos filmes, nas novelas e, contemporaneamente, nos produtos.
Devemos entender a cultura do consumo a partir de uma racionalidade
econômica e compreendendo primeiro o processo de hegemonia conquistada pelo modo
capitalista de produção. O capitalismo conseguiu se adaptar a diversas formas de
organização social, cultural, política, passando a determinar formas de conviver e atuar
influenciada pelo ato do consumo, que no capitalismo contemporâneo não faz apenas parte
do processo produtivo. Na nossa sociedade, o ato de consumir não é apenas definido pela
necessidade ou gosto do consumidor, mas fundamentalmente pelas maneiras com que as
empresas determinam seu modo de produzir e distribuir mercadorias.
Vale destacar que a TV é um dos principais ramos desta árvore, gerando os
frutos do mercado, realimentando e fertilizando os desejos.
O consumismo é o traço definidor da conduta alimentada pela cultura consumista
na sociedade dos consumidores. Parto desta afirmação para argumentar que a
obsessão pelo consumo, marca registrada da vida na sociedade orientada para e
pelo mercado, não corresponde a opções fortuitas e isoladas de um sempre
crescente contingente de sujeitos abomináveis porque ricos, exibicionistas,
esbanjadores e insaciáveis. Em vez disso, o consumo é o centro organizador da
ordem social, política, econômica e cultural do presente, e todos nós somos
“educados” para e por ele. Na sociedade de consumidores somos constantemente
ensinados, segundo os moldes da melhor pedagogia do exercício e do exemplo, a
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formatar nossas ações rigorosamente dentro de preceitos e táticas que fomentam
a realização dos desígnios dessa sociedade. (COSTA, 2009, pag 35)

Nestes pouco mais de 50 anos de transmissões televisivas no Brasil, as grandes
corporações da mídia participaram ativamente da vida política, social e cultural da
sociedade brasileira. Por muitas vezes, estas grandes empresas podem ser identificadas
como os porta-vozes desta concentração econômica a que estivemos nos referindo,
investindo considerável número de recursos para concretizar o projeto de monopólio das
comunicações como atributo da modernização capitalista brasileira.
A chegada de uma TV em uma comunidade afastada dos grandes centros no
Brasil dos anos 70 e 80 se confundia com a chegada da modernidade. Ter uma TV na
cidade significava que a energia elétrica estava corrente, pelo menos no centro urbano, e
que a localidade estava inserida no contexto do Brasil moderno. Também, a entrada da
televisão na casa de uma família nestes mesmos anos demonstrava uma mudança de nível
social. A comunidade ou a família passava a estar inserida em um contexto de
modernidade que por muitas vezes entrava em choque com suas próprias tradições e
modos de vida. A TV passa a ter também um papel mediador nestas comunidades e lares,
através da interlocução de discursos e estereótipos, muito deles ligados à contradição
cidade/campo, atraso/modernidade.
Esta interação mediada criou na América latina uma hibridação no processo de
modernização em sociedades com características heterogêneas e que, por fim, acabam por
sofrer um processo de homogeneização cultural. A diversidade cultural, uma das grandes
características da sociedade brasileira, vem sendo, ao longo dos anos, substituída pela
cristalização da ideia de um único Brasil. O exemplo de como é tratado o Nordeste nos
programas televisivos, em especial as novelas, é um sintoma desta perda de uma identidade
cultural, segundo (JESUS, 2006, p.79), em uma dissertação para obtenção de grau de
mestre na Universidade de Brasília no departamento de Linguística:
Não consta, em Senhora do Destino, que a personagem Maria do Carmo tenha
escolarização acima do 1º.grau. Nesse sentido, uma comparação com os dados de
fala do Recife e que, portanto, no que diz respeito a ser reflexo desta parcela da
comunidade pernambucana, não se trata de estereótipo lingüístico. Entretanto,
considerando os percentuais de uso do imperativo associado ao indicativo na
fala das pessoas com 2º.grau (57%) e na fala das pessoas com nível superior

(52%), fica claro que a fala da protagonista não reflete a complexidade
existente na fala dos pernambucanos e menos ainda na fala
dos
nordestinos.

Segundo Modonezi (2008), a televisão se vale de modelos de mensagens
manipuladas de acordo com os interesses da economia de mercado, como estereótipos e
simulacros, maniqueísmos e clichês. A adoção pela TV de tais recursos, que são padrões
de nossa sociedade cristã/mercantil, facilitam a identificação com o que se vê e, evita a
ambiguidade, a complexidade ou a ambivalência, dificultando o processo de decodificação
das mensagens impedindo a visibilidade de grupos, etnias, gêneros excluídos:
Mesmo que as narrativas ficcionais e não-ficcionais oferecidas pela indústria
cultural se entrelaçam com os sentidos e significados próprios das culturas locais,
em seus contextos e realidades múltiplos, não podemos perder de vista o fato de
que a mídia dominante continua a atender aos interesses do mercado e não aos
interesses dos telespectadores – muito menos aos anseios das crianças e
adolescentes – enquanto cidadãos. E, neste sentido, a grande tendência é de que
os textos midiáticos façam prevalecer as representações dominantes que
sustentam o ideário de uma sociedade de consumo excludente, que incentiva o
descartável e o predatório. E, ainda, em termos de representação de papéis
sociais, são dominantes os tipos que reproduzem uma ordem classista e patriarcal
onde não sobressaem questões sobre emancipação dos direitos da mulher,
negros, indígenas, homossexuais, crianças, idosos, portadores de necessidades
especiais, entre outras minorias. (OROFINO, 2005, p.44)

Ao participarmos deste debate, devemos ter claro que neste processo existem
relações que vão além da ideia de emissor-receptor passivo. O “receptor” não é um sujeito
passivo atrelado ao velho conceito de comunicação de massas, uma vítima da dicotomia
entre o emissor que manipula e o receptor passivo que é manipulado, entendendo que
possa existir uma interação e uma mediação provocada pelos meios através da sua
linguagem própria e de suas formas de gênero.
A televisão e o vídeo, por exemplo, podem ser vistos como dispositivos de
mediação. Estes dispositivos podem funcionar em conjunto ou individualmente. Algumas
características destes dispositivos é a mutabilidade, fruto das constantes mudanças
tecnológicas, e a manutenção da forma de produção baseada em uma linha de produção
hierárquica, e das linguagens. Sobre a narrativa preferida da TV:
O melodrama é profundamente identitário da cultura latino-americana a partir do
qual as pessoas se identificam, se reconhecem, se vêem. Isto não quer dizer que a
telenovela seja instrumento de manipulação ou alienação, como a crítica
ortodoxa propôs. O gênero narrativo, por ser histórico, mobiliza as audiências a

partir da memória social enquanto modo de reconhecimento das maiorias. Isto se
caracteriza como uma ambivalência que aponta tanto para regras mercantis e
interesses ideológicos como para os modos de reconhecimento por parte do
público. Por isso, a crítica à telenovela deve ter clareza de que nem tudo é
alienação e que muito do que a telenovela propõe está em diálogo com as
demandas sociais mesmas. (OROFINO, 2005, p.80-81)

Um dos elementos que determinará estas relações ou interação entre a TV e a
assistência será o local que o receptor ocupar na sociedade. A partir do seu local de
existência é que poderá o receptor filtrar as mensagens enviadas pela televisão, Este local
deve ser entendido como espaço físico e/ou social ou virtual. Estima-se que ao assistir um
programa televisivo as pessoas tendem a ter reações diferenciadas conforme o local que
estejam, bem como, também haverá a influência de outras pessoas neste processo.
As múltiplas mediações como definidas por Orozco (1995) são explicitadas por
Orofino, (2005), a partir de “uma tipologia que classifica estas diferentes mediações em
quatro grupos (...): a individual, a situacional, a institucional e a vídeo-tecnológica.”
Definindo assim:
A mediação individual, que leva em conta as dimensões cognitivas e subjetivas
dos atores sociais (articuladas às categorias de gênero, idade, etnicidade e classe
social, orientação sexual).
A mediação situacional considera os diferentes cenários em que ocorre a
interação entre a TV e as audiências: lar, boteco, quarto, sala de estar, escola,
igreja etc.
A mediação institucional fala dos sistemas e estruturas sociais em jogo e destaca
o papel desempenhado pela família, escola, cultura de bairro, e demais
instituições sociais que atuam como cenários que medeiam a recepção aos meios.
A mediação vídeo-tecnológica que busca compreender que a televisão (ou outro
meio que estiver em estudo) como instituição social não reproduz simplesmente
outras mediações. Para Orozco a televisão produz sua própria mediação e utiliza
recursos próprios e muito particulares para representar a realidade social.
(OROFINO, 2005, p.64)

Uma das mais importantes assertivas apresentadas por Orozco entende que há a
necessidade de políticas públicas que aumente as possibilidades de acesso a bens culturais
para que a população tenha acesso a produções culturais mais diversificadas:
Se puede comenzar con las mediaciones de referencia (edad, sexo, clase social,
origen, etnia, o lugar de residencia) y buscar de qué manera se interrelacionan
mutuamente o cuál es su peso especifico dentro del proceso de recepción. El tipo
de conocimiento que se obtiene con este énfasis permite entender mejor el
proceso de recepción de audiencias específicas, pero permite intervenirlo sólo de
um modo indirecto, ya que las ediaciones de referencia generalmente quedan
fuera del control de los actuantes mismos. Por ejemplo, al descubrir que los
niños de una gran ciudad, como la de México, cada día ven más TV porque el
espacio urbano y su estrato socioeconómico dificultan el que diversifiquen sus

opciones culturales y de entretenimiento, a lo mejor puede hacerse una
recomendación para el diseño de una política pública que eventualmente
aumente esas posibilidades y permita a los niños um acceso cultural más
diversificado.(OROZCO, 1993, p.9)34

Diante destas variadas formas de mediação, preocupamo-nos com a que ocorre
na escola, que é nosso campo de trabalho. A TV também está presente na escola e,
portanto, procuraremos discutir as suas possibilidades de uso.
O entendimento por parte dos educadores de que as TIC são poderosos
intrumentos de mediação, inclusive no contexto educacional, levou, a partir da década de
1990 o governo brasileiro a buscar implementar políticas públicas efetivas no sentido de
inserir as TIC no sistema educacional brasileiro.
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3 - As políticas públicas para a inserção das Tic na educação, um breve
relato.
Neste tópico procuramos fazer um pequeno relato sobre as políticas públicas de
introdução das TIC na educação brasileira. Alguns documentos coletados, como:
SEED/MEC (2003) e TAKAHASHI (2000) que baseiam e historicizam a criação de
políticas para a área, expõem o entendimento de que o domínio das TIC é necessário como
um dos recursos para a construção da aprendizagem. Esta participação dos meios no ensino
está em crescente demanda, visto que na sociedade contemporânea os dispositivos
midiáticos estão presentes na vida diária de todo cidadão, fazendo parte da “alfabetização
necessária” para se viver em sociedade.
Deixando de lado qualquer panacéia, a educação pode esperar inúmeras
contribuições importantes por parte das TIC, à medida que apresenta
precisamente este desafio: aprimorar processos de formação e aprendizagem. Tal
expectativa não é mecânica ou automática, porque, como toda dinâmica social e
natural, também tecnológica, é ambígua: pode servir para múltiplos fins,
igualmente contraditórios/deletérios. Por processos formativos entendemos
ambientes nos quais se construam potencialidades de autonomia/autoria,
conjugando qualidade formal e política: na qualidade formal está em jogo a
habilidade de lidar com informação e conhecimento, saber pesquisar e elaborar,
ser capaz de postura científica e análise metódica; na qualidade política está em
jogo a cidadania que sabe pensar, autora, autônoma. (DEMO, 2008. s/p)35

Os programas voltados para o uso de tecnologia educacional de registro de som
e imagem podem ser mapeados a partir do conceito de educação à distância no Brasil.
Desde a década de 1920, com os programas de rádio educativos criados por Roquete-Pinto,
passamos aos anos 1970/1980, quando havia o projeto Minerva no rádio. Tivemos também
o Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Projeto Saci) de 1967 a 1974,
criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com o objetivo de criar um
sistema nacional de teleducação com o uso do satélite.
Com o avanço tecnológico da televisão e sua crescente influência na sociedade
brasileira, começa a haver o entendimento de que seu uso poderia ser um recurso a mais
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para auxiliar a combater os graves problemas que a educação brasileira enfrentava no
período, sendo um dos principais deles a evasão escolar.
O ensino televisivo à distância se populariza com a criação do Telecurso 2º
Grau em 1978 e o Supletivo 1º Grau em 1981, pela Fundação Roberto Marinho, em
conjunto com a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo, e
também veiculado pela Rede globo de Televisão. Em 1991, o Ministério da Educação e
Cultura cria o programa Salto para o Futuro, concebido pela sua Secretaria de Ensino
Fundamental e produzido e transmitido pela Fundação Roquete-Pinto (TVE-Rio de
Janeiro), com o objetivo de atualizar os professores.
As políticas de Tecnologia da Informação implementadas pelo MEC começam
a se ampliar na década de 1990, principalmente pela inserção na sociedade do uso da
informática, pela introdução da Internet no Brasil e pelo uso crescente dos softwares
educacionais.
Nos últimos anos, assistiu-se ao crescente desenvolvimento dos meios de
comunicação de massas, dentre os quais destacam-se o rádio, a televisão e o
jornal, e também dos recursos multimídia através da informática. Esses novos
produtos, inicialmente muito caros, foram maciçamente incorporados ao
cotidiano das pessoas apenas na década de oitenta. Mas, seguramente,
possibilitaram uma renovação da tecnologia educacional, já que, ao se contar
com esses novos recursos, foram ampliadas as formas de enfrentamento dos
problemas educacionais. Apesar da existência de uma enorme controvérsia em
relação a essa nova potencialidade, cada vez mais se aceita que tanto o
computador quanto a televisão podem melhorar e enriquecer a experiência do
aprendizado, auxiliando o professor em sua rotina escolar. (DRAIBE e PEREZ,
1999, p.4)

No período da década de 1990 aconteceram movimentos de discussão em torno
da implementação das tecnologias na escola. Neste processo, se discutiu que a formação
inicial dos educadores deve contemplar a utilização dos recursos das tecnologias da
informação, no que diz respeito, em particular, aos objetivos e às atividades formativas no
campo da Educação.
Neste sentido, o Projeto Político pedagógico do Curso de Pedagogia da UFPB
(PPP/CE/UFPB, 2006)36 aponta no âmbito das COMPETÊNCIAS, ATITUDES e
HABILIDADES que:
36
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O egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto a atuar com ética e
compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime,
igualitária (buscando, dentre diversos objetivos): (...) aplicar modos de ensinar
diferentes linguagens, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História,
Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às
diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de crianças;
relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação,
nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias
de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de
aprendizagens significativas; 37(...) desenvolver trabalho em equipe,
estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do
conhecimento; (...) realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre
outros: sobre seus alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes
desenvolvem suas experiências não-escolares, sobre processos de ensinar e de
aprender, em diferentes meios ambiental/ecológicos; sobre propostas
curriculares; e sobre a organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas;
utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos.

A formação de professores pode ser usada aqui para ilustrar o anacronismo que
a caracteriza face às demandas do cotidiano midiático e globalizado, já que, segundo o
Parecer CNE/CP/009/2001 sobre as DCNs para formação de Professores do Ensino Básico
(p. 04)38:
(...) manteve predominantemente um formato tradicional que não contempla
muitas das características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade
docente, entre as quais se destacam: orientar e mediar o ensino para a
aprendizagem dos alunos; comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos
alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos;
incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas
investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos
curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio;
desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.

A criação da SEED (Secretaria de Ensino à Distância) em maio de 1996 vem
como resposta à necessidade de implementação de políticas públicas voltadas à utilização
das TIC no ensino público no Brasil. A partir da década de 1990 estas políticas passam a se
inserir no quadro da formação de professores e instrumentalização das escolas na área de
informática através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado
pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 para promover o uso pedagógico das TIC
na rede pública de ensino fundamental e médio. Segundo (BRAGA, 2007, p.63):
37

Grifo nosso.

38

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/021.pdf , acesso em junho de 2008.

O governo brasileiro deu os primeiros passos no que se refere à informática na
educação a partir do ano de 1981, conforme informações do MEC no Programa
Nacional de Informática na Educação - PROINFO (BRASIL, 1997). Contudo, é
possível afirmar que as ações mais efetivas aconteceram a partir da década de
1990, quando as políticas públicas para a utilização das tecnologias da
informação e comunicação na educação se deram de forma mais ostensiva com o
objetivo de estar em consonância com as demandas sociais. São elas: o
lançamento do Livro Verde e do Livro Branco da Sociedade da Informação do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do Brasil; a implementação do
PROINFO da Secretaria de Educação à Distância (SEED) do Ministério da
Educação e Cultura (MEC); os Telecentros do CNPq; a Casa Brasil; a
Universidade Aberta do Brasil.

As principais ações da SEED estão relacionadas a dois fatores, a aparelhagem
das escolas e a capacitação dos professores para atuarem utilizando as TIC, segundo
documentos da Seed/MEC (2003, p.73):
Um dos objetivos da Seed é colocar a tecnologia a serviço da educação. Isso
significa que o foco está no ser humano -alunos e educadores-, não em máquinas.
Sua atuação não se esgota na aquisição dos equipamentos. A Secretaria articula,
com estados e municípios, a adoção de uma política de ações que possibilite a
utilização didático-pedagógica da tecnologia no cotidiano da escola e o
desenvolvimento de padrões éticos e estéticos coerentes com a sociedade
contemporânea.

A organização do PROINFO se dá a partir da relação do MEC com Secretarias
estaduais e municipais de educação, através dos Núcleos de Tecnologia Educacional
(NTE).
Para agregar a política do Governo Federal quanto à implantação desse projeto,
os estados da federação, por meio das secretarias estaduais ou municipais de
educação, criaram os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), que são
estruturas descentralizadas de apoio ao processo de informatização das escolas,
para auxiliar tanto no processo de planejamento e implantação de laboratórios de
informática nas escolas, quanto na capacitação de professores e técnicos para
incorporarem as novas tecnologias como recurso pedagógico. (ANDRADE,
2010, p.3)39

Desde o ano de 1998, o NTE está instalado no estado da Paraíba
desenvolvendo atividades de formação de professores e cessão de computadores às escolas
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para a criação das “salas de informática” 40. A Paraíba foi um dos primeiros estados a aderir
maciçamente ao programa, sendo destaque no ano de 2003:
O governo buscou a parceria de tais programas a fim de dinamizar os
laboratórios de informática nas escolas estaduais. O projeto Aluno Monitor, por
exemplo, fez uso da tecnologia na escola como forma de melhorar o ensino e a
aprendizagem, promovendo a inclusão digital e social. O projeto beneficiou mais
de 2.800 alunos capacitados a utilizar as ferramentas de tecnologia para
promover a educação e o desenvolvimento profissional, ao mesmo tempo em que
abriu as portas para o acesso ao primeiro emprego de muitos jovens no estado e
até fora dele. Já o projeto Aprender em Parceria auxilia os professores na criação
de novas estratégias de ensino. O Programa Sua Escola a 2000 por Hora conduz
a escola à reflexão do seu papel na sociedade a fim de adequar o conceito de
educação ao desenvolvimento humano. Este, deveras, marcou a Paraíba no
cenário nacional. Foi o primeiro estado da América Latina a aderir, em massa, ao
Programa que passou a ser desenvolvido em 51 escolas públicas estaduais num
processo democrático de adesão, visando a implantar, nessas escolas, o uso da
tecnologia de forma criativa e inovadora. (ANDRADE, 2010, p.10)

A partir de 2007, na área de formação, vemos a implantação do PROINFO
INTEGRADO que visa abranger várias áreas ligadas às TIC, segundo o Portal do MEC41:
O ProInfo Integrado é um programa de formação voltada para o uso didáticopedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano
escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à
oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do
Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco
Internacional de Objetos Educacionais.

Com o objetivo de organizar as funções pertinentes às TIC na educação em
João Pessoa, a Secretaria de Educação cria em 2005 a Diretoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação – DTIC, tendo como objetivo integrar as políticas de formação
de pessoal nas TIC, a instrumentalização de equipamentos de informática nas escolas, além
da sua manutenção, a produção gráfica e o auxílio tecnológico à gestão.
Em sua estrutura, foi criado o Departamento de Informática Educacional que
objetiva acompanhar e promover o funcionamento de recursos da informática para a sua
efetiva utilização nas escolas. Para isso, foi criado o programa de auxílio às unidades
escolares através de monitores de informática com a função de colocar os recursos das TIC
40
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no dia-a-dia da escola, aproximando os professores do laboratório de informática para
encontrarem instrumentos que possibilitem trabalhar melhor o conteúdo 42.
Segundo o que apuramos em entrevista com o diretor do DTIC em João
Pessoa, há o entendimento, entre os sujeitos da política de gestão pública da educação em
João Pessoa, do laboratório de informática como espaço voltado não “para aula de
informática”, mas para a sua utilização como recurso didático, “o professor é o foco” e o
objetivo é a formação geral do aluno e dos professores43.
Os anos de 2005 a 2008 foram marcados no DTIC pela tarefa de equipar as
escolas com computadores, projetores e materiais de informática diversos. Nos últimos
dois anos, a prioridade do DTIC foi a capacitação de professores e a distribuição de
computadores portáteis para 1630 professores concursados, sendo que cerca de 3000
professores da rede já havia participado do programa do PROINFO, “Professor Plugado”,
que capacita professores em diversos tipos de ações que possam ser desenvolvidas com os
alunos, utilizando os recursos do computador.
3.1 - A instrumentalização das escolas.
A inserção dos meios digitais na escola tem se mostrado um problema bastante
complexo, a multiplicidade de meios e a generalização das informações tendem a colocar
as TIC como fim e não como instrumentos. Nesta caminhada, o educador tem que estar
consciente de que a utilização das mídias não prescinde de uma superação das formas
instrucionistas do uso dos meios na escola. Segundo Gadotti, os meios devem ser
democratizados, mas sabendo-se exatamente para quê:
O que importa, portanto, na educação, não é tanto melhorar um meio de educar,
aperfeiçoando-o ao máximo. O que importa é colocar à disposição dos
educadores e dos educandos uma multiplicidade de meios. São tão necessários as
bibliotecas, quanto as videotecas, os laboratórios, os panfletos, a televisão, o
rádio, a internet, o CD, o DVD,. Quando se fala em inclusão digital, precisa-se
discutir de que inclusão estamos falando. Não significa simplesmente ter acesso,
democratizar o acesso,. É fundamental discutir para quê, a favor de quem, o quê.
(GADOTTI, 2005, p.23)
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O processo de aprendizagem é fundamental na discussão sobre o uso das
tecnologias. Nele, as TIC se apresentam como meio. Refutamos a ideia de que as
tecnologias vão transformar a educação. O conjunto de ações pedagógicas com ênfase no
diálogo e na interação é o que pode trazer transformações, e nesse movimento de mudanças
é o professor um dos principais agentes do processo. Apesar de alguns autores, como
Antunes (2002), identificarem as “Novas maneiras de ensinar e Novas formas de aprender”
a partir do florescimento das TIC, devemos ficar atentos ao discurso funcionalista e, por
vezes, ufanista do seu uso. A consistência da ideia de que as tecnologias mudam a educação
não encontra bases sólidas, mesmo que alguns autores incorram no equívoco de
supervalorizar as mídias e o fascínio dos jovens em relação a estas:
Embora esse avanço (das TIC) mostre um leque extremamente amplo de
diversidade, está na dependência do computador, da internet e da tecnologia
digital. Nessa primeira fase de mudanças, a escola informatiza-se e a
informática revoluciona o ensino44, mas em bem pouco tempo a tendência se
reverterá e o ensino revolucionará a informática. (ANTUNES, 2002, p.9)

Por

outro

lado,

Orofino

(2005)

faz

uma

crítica

a

esta

visão

instrumental/funcionalista da utilização das TIC identificando uma instrumentalização cada
vez maior das escolas com estas tecnologias. Porém, estas são utilizadas, no máximo, como
instrumento ilustrativo, quando o são, pois, em muitos casos, por falta de treinamento ou
condições técnicas, os equipamentos ficam parados e/ou encaixotados. Assim, a autora
afirma a necessidade de:
(...) Um debate renovado em cada contexto bem como uma atenção maior em
nível de políticas públicas nacionais que possam oferecer um suporte mais
consistente sobre o uso das mídias no cotidiano escolar, que seja de modo
transdiciplinar, integrador e transversal. (...) É preciso também superar os
enfoques fragmentários de orientações funcionalistas e tecnicistas. Uma
pedagogia dos meios solicita que as mídias estejam voltadas aos modos de
integração, relação e problematização de conteúdos e realidades. Sem um maior
espaço para a formação de educadores sobre as linguagens e uso das tecnologias
de comunicação e informação, bem como da função ideológica subjacente aos
recursos midiáticos, dificilmente conseguiremos transcender o impasse que
atualmente se verifica na relação entre mídias e escola. (OROFINO, 2005, p.34)

Apesar de podermos comemorar o fato de que o Brasil, através do MEC, tem
implementado uma política efetiva nesta área, investindo tanto recursos quanto pessoal
44

Grifo nosso.

através de inúmeras iniciativas, algumas relatadas aqui, o que realmente confere um ganho
significativo para a educação, infelizmente podemos avaliar também que a gestão pública
na área das TIC apresenta vários problemas. Alguns se relacionam com a disparidade
regional e local da educação pública brasileira, problemas agravados pela crise econômica e
social em que as escolas no Brasil se encontram, exacerbada nos anos 1980 e 1990 pela
característica da política neoliberal para a educação. O que adianta equipar de
computadores uma escola, se esta não tem condições de instalá-los? Como capacitar os seus
professores se estes são mal remunerados, desqualificados, e com o número excessivo de
alunos em sala de aula?
Estes problemas tornam imensa a tarefa de transformar a educação brasileira e
não contribui para esta resolução a centralização das políticas para a área de tecnologia.
Regionalizar, procurar as realidades e discursos locais parece-me mais interessante neste
processo.
A principal discussão em relação às políticas públicas para as TIC se encontra
na questão do isolamento e centralização destas, bem como das constantes mudanças em
relação às suas diretrizes, mesmo se tratando no período de um mesmo governo, como foi o
caso do governo Lula (2002-2010).
Desenvolve-se, meio na marra, é bem verdade, a uma certa cultura tecnológica,
ligada diretamente à emergência dessas tecnologias da informação e da
comunicação, que nos impõe pensar as práticas educativas em estreita
articulação com diversos outros campos do saber. (...) No campo das políticas
para a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia, ainda estamos vendo
propostas que não se articulam, como se cada ministério fosse responsável pela
solução dos problemas brasileiros a partir de uma atuação isolada em cada área.
Urge pensarmos o Brasil de forma mais global, coerente com o mundo
contemporâneo e o que pretendo aqui é fazer um exercício em torno de meia
dúzia de pontos, buscando apresentar algumas pistas para a implementação de
políticas públicas integradas e integradoras para a área educacional, sem, no
entanto, ficar prisioneiro desta. (PRETTO, 2006, p. 9)45
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3.2 - A TV Escola, um capítulo à parte.

O programa TV Escola nasce da proposta de se colocar o ensino à distância,
focado na capacitação de professores, acessível às escolas públicas em todo o Brasil.
Devemos entender que a única tecnologia disponível nos anos 1990 e que abrangia todo o
território nacional, era a rede de distribuição de TV por satélite. Segundo a SEED (2003,
p. 70 - 71.):
A Tv Escola não é algo novo. O que muda hoje é que as políticas públicas têm
tentado tornar as tecnologias da informação e da comunicação acessíveis a todas
as escolas públicas - seus alunos, professores e dirigentes – de forma que eles
possam enriquecer os momentos presenciais e também estudar à distância. A
universalização do acesso à tecnologia é uma forma de valorizar os profissionais
da educação, de democratizar recursos e também de promover a equidade.
Um país com as dimensões e as características do Brasil precisa romper as
amarras do sistema convencional de ensino e buscar formas alternativas para
garantir que a educação inicial e continuada se estenda a todos.

A TV Escola apresenta uma funcionalidade própria que depende da interação e
participação entre vários atores funcionando como uma rede:
A sua operacionalização envolve, no âmbito federal, a Secretaria de Educação a
Distância – SEED, cujas principais funções abarcam a produção e execução dos
programas; a pesquisa, a compra e dublagem de vídeos e programas; a realização
da articulação com as secretarias estaduais e prefeituras; a produção e
disseminação de material impresso. No nível estadual, as secretarias estaduais de
educação são responsáveis pela elaboração de orientação para as escolas e pela
capacitação dos recursos humanos para a utilização de programas de ensino a
distância. Finalmente, na outra ponta do programa, estão as unidades escolares,
que devem gravar os programas transmitidos, montar a videoteca, designar um
profissional para coordenar as atividades, criar condições para os professores
assistirem aos programas e divulgar o material impresso. (DRAIBE e PEREZ,
1999, p.4)

Esta proposta de veiculação veio para suprir as necessidades de capacitação de
professores em uma tentativa de descentralização e universalização do ensino no Brasil. O
programa TV Escola e os Desafios de Hoje 46 é um curso no qual os professores podem
adquirir conhecimentos técnicos que vão desde como ligar o videocassete até as melhores
maneiras de apresentar para os alunos os conteúdos dos vídeos gravados.
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O objetivo principal do programa TV Escola é capacitar os professores para
atuarem na escola dos novos tempos, por isso é fundamental a discussão, que está sempre
presente em sua programação diária, sobre as transformações necessárias nas práticas
pedagógicas que objetivam modificar a forma com que a escola se comunica internamente
e como ela se comunica com a sociedade, como nos adverte Martím-Barbero:
Comecemos pelo princípio: antes de falar do papel dos meios de difusão na
escola, ou de como introduzir cultura e educação nesses meios, vamos ter a
coragem de colocar o problema fundamental: o que é que tem de mudar no
sistema educacional - do Ministério às faculdades de educação, do ensino
fundamental até a universidade - para que a escola se comunique com o país?
Ou, de outro modo: o que tem de mudar no sistema educativo para que este possa
incumbir-se de mostrar o que a Colômbia está vivendo e sofrendo, produzindo e
criando; para que a escola possibilite às crianças e aos jovens uma compreensão
do seu país que os capacite para ajudar a mudá-lo? (MARTÍN-BARBERO, 2000,
p. 51)

A estrutura de rede encontra desafios nas escolas, onde a falta de professores
responsáveis pelo projeto e de local adequado à sala de projeção ocasionando muitas
distorções, pois embora muitas escolas tenham o KIT TV Escola, dada a ausência
anteriormente citada o programa não funciona como o proposto. São inúmeros os casos
relatados sobre os problemas estruturais e funcionais do programa TV Escola segundo
Rocha (2005). No caso da E.M.E.F. Frei Afonso, escola alvo de nossa pesquisa que
resultou nesta dissertação, existe o tal KIT, mas não há professor responsável disponível
para fazer download dos programas e gravar os DVDs, repassar os conteúdos para os
professores das disciplinas e organizar o acervo. A unidade escolar conta com dois
monitores de informática, mas estes não estão responsáveis pela condução do programa.
Durante nossa pesquisa tivemos a oportunidade de assistir professores utilizando o vídeo
na E.M.E.F. Frei Afonso, porém, o uso de tal recurso, deu-se por iniciativas próprias dos
professores e com audiovisuais de acervo pessoal.
Existem vários fatores que contribuem para que o programa enfrente muitos
desafios, geralmente estão relacionados a problemas e capacitação de pessoal. Até 2008, o
programa funcionava utilizando um processo de gravação de fitas VHS. Hoje, o/a
professor/a pode adquirir vídeos baixados no computador pelo site da TV Escola47, através
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do programa TV Escola Digital, porém as conexões com pouca velocidade nas escolas, e a
falta de capacitação dos professores impedem um maior acesso a este serviço.
Há um atraso tecnológico e conceitual no programa, na maioria das escolas não
existe mais o aparelho de videocassete para que o acervo possa ser gravado
analogicamente, por outro lado, a conexão à Internet que existe nas escolas, por vezes,
inviabiliza a sua digitalização, impedindo que se faça download de arquivos com grande
extensão. A saída seria buscar o acervo na sede física estadual do programa. Em uma visita
a esta sede, apesar do esforço das duas funcionárias do local, percebemos que o atraso
tecnológico está patente: fitas e mais fitas VHS, muitas delas sem condição de uso
esperam, já há alguns anos serem digitalizadas. O atraso conceitual reside em que a
produção colaborativa, uma das bases do mundo virtual, não encontra respaldo no
programa TV Escola.

Com a popularização dos aparelhos eletrônicos, notadamente as câmeras de
vídeo e os computadores, cresceram as possibilidades de uma produção audiovisual
colaborativa nas escolas. Incentivar e desenvolver a produção de vídeo nas unidades
escolares credita a escola o caráter de um espaço de criação, desenvolvimento e difusão do
conhecimento nela produzido. Este espaço colaborativo e divulgador de conhecimento tem
se perdido pelo isolamento do referido programa uma via de mão única.
O Programa TV Escola tem o mérito de viabilizar a entrada do audiovisual na
escola brasileira, porém padece de vários problemas de origem estrutural e de gestão, mas,
a nós, torna-se claro que a maior questão que o Programa TV Escola enfrenta é da
centralização, por ser organizado a partir de um modelo de exibição hierárquico, mesmo
estando um nível acima no grau de interatividade, onde o telespectador é incentivado a
gravar e a assistir aos programas.
Outro fator grave nesta composição de problemas é o isolamento da TV Escola,
apesar de algumas poucas iniciativas de produção de conteúdo. O que podemos notar é que
na TV Escola não existe uma política de produção de conteúdo colaborativo e

descentralizado. Além do que, as universidades públicas pouco ou nada participam do
programa, apesar do imenso aparato técnico que possuem e pessoal capacitado:
De outro lado, e cada vez mais, torna-se necessária a intensificação da produção
regionalizada de programas de televisão e vídeo, como, aliás, já se discute no
âmbito das telecomunicações. Já não são poucas as universidades públicas
brasileiras que possuem verdadeiros canais de televisão, sem apoio para a
produção e com uma capacidade ociosa relativamente grande. É, portanto,
urgente incentivar experiências envolvendo, por exemplo, as Faculdades de
Comunicação e Educação e os canais universitários, que fortalecidos, poderiam
estar também produzindo programas para uma alimentação mais descentralizada
da TV Escola e das emissoras do sistema público de televisão educativa. (…) E,
aqui, não estamos falando em programação didática ou educativa, com aquela
velha lógica da infantilização da linguagem, mas de produtos culturais plenos,
para serem usados e aproveitados – e por que não manipulados e modificados! –
por cidadãos também plenos. (PRETTO, 2006, p. 15)

Ressaltamos que o uso do vídeo e da TV na escola deve ter um caráter de
autonomia, participação e interatividade, porém o Programa TV Escola na sua organização
privilegia a centralização, dificultando este processo de interatividade:
O TV Escola até então é um modelo de broadcasting de televisão, hierárquico. O
Ministério distribui para todas as escolas do país uma programação onde os
professores devem assistir e gravar. (…) Receber as informações sem ter um
momento para as interações, para a troca, para o esclarecimento de dúvidas, a
disposição para o diálogo, reduz significativamente o processo de aprendizagem
numa proposta de formação docente através da Educação a Distância.
Uma política em rede para formação de professores deveria permitir conectar as
escolas no país e integrar os principais programas da SEED, o TV Escola, o
Proformação, o Proinfo, o Rádio escola. A interatividade aqui iria permitir o
desenvolvimento destes programas de modo articulado com a exploração de seus
potenciais, além de funcionar como elemento fundante na capacitação destes
professores. (ROCHA, 2005, pág.55-56)

A este processo de centralização da TV Escola, podemos reunir a questão da
regionalização da produção. Na grade de programação, podemos notar a proposta de
hierarquização. Os programas possuem em grande parte linguagem oral que tem o objetivo
ilustrativo de conteúdos, sejam eles específicos ou transversais.
Em uma breve avaliação da grade de programação, podemos notar, por
exemplo, que no dia 4 de outubro de 2010 é minoritário o número de produções próprias

da TV Escola48. No dia escolhido para exemplificar e entender melhor a programação da
TV Escola, podemos notar que entre todas as atrações do dia, apenas um programa é uma
produção própria do canal: o Geração Saúde 2. Na grade geral, existem programas
produzidos pelo canal, em sua maioria entrevistas, mas são claramente minoritários, o que
demonstra que na sua estrutura a TV Escola carece de recursos e política apropriada de
produção própria.
Faz-se necessário a descentralização do programa TV Escola para uma maior
regionalização da programação e da produção, o que traria a possibilidade de encontrar,
através de uma pluralidade cultural, outras formas de ver o Brasil e a educação além, das
oferecidas comumente pelo canal: centralizadas no eixo Rio de Janeiro-Brasília (sedes da
TV Escola). O Programa deveria procurar incentivar mais propostas de produção de
gêneros mais centrados no autoreconhecimento local e regional, sentimentos importantes
na tentativa de minar as desigualdades regionais na educação e na sociedade, além de
terem um papel importante para aumentar a interatividade, a partir do diálogo entre locais e
globais:
No caso da TV Escola, os professores de Irecê alegam que as realidades
educacionais apresentadas no TV Escola não abordam as dificuldades que os
professores enfrentam na educação no interior do Brasil. Os casos de sucessos
com a utilização do Programa que são veiculados tanto nos vídeos como no
material impresso, não representam situações do cotidiano destes professores, as
dificuldades enfrentadas em suas escolas, em seu fazer pedagógico. Existe um
enorme distanciamento dos discursos que circulam no Programa e as reais
condições materiais e estruturais das escolas do município. (ROCHA, 2005,
pág.83)
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4 - A TV e o vídeo na escola, um embate de gerações.
A influência da TV na socialização dos indivíduos e, em particular, de crianças
e adolescentes, não pode ser negada. No Brasil, boa parte destes passam mais tempo com a
televisão do que com o professor e, por muitas vezes, do que com a própria família. Ao
perguntar aos alunos da 9º ano do ensino fundamental da E.M.E.F. Frei Afonso qual seria a
atividade diária que eles mais exerciam, apenas aqueles que trabalhavam (trabalho infantil,
por sinal), ou os que tinham algum tipo de atividade externa à escola, a grande maioria,
declarou ver TV ou jogar algum jogo eletrônico como sendo o que mais fazia.
Discutindo alguns autores que tratam, sob o ponto de vista dos estudos
culturais, da influência da TV na vida dos jovens e das crianças, como Berger (2010), Sarlo
(2004), Felipe (2009), Costa (2009), entre outros, não podemos deixar de constatar a
importância que a TV possui nestas faixa etárias, “e que a TV exerce uma influência, que,
embora diferenciada, é importante para o seu desenvolvimento cognoscitivo, afetivo,
axiológico e simbólico”, segundo Orozco (1999, p.1).
O papel da televisão no processo de socialização será mais ou menos
determinante segundo as diferentes formas de relação das crianças com o meio, a
maior ou menor importâncias da ação dos outros atores, e o acesso a outras
referências culturais. Sua importância no processo de socialização de cada
criança varia, evidentemente, em proporção à importância e a intensidade da
ação das outras instâncias de socialização. É extremamente difícil avaliar a
importância da televisão enquanto instituição de socialização, devido a
complexidade deste processo, no qual a interiorização das normas e valores
transmitidos depende também da aceitação ativa das crianças e adolescentes, que
lhes atribuem – ou não – legitimidade. (BELLONI, 2005, p.35)

Os números que apontam a onipresença da televisão na sociedade brasileira
refletem o grau de predominância que esta forma de comunicação tem em relação à
distribuição de informações e modelos de comportamento e que, em muitos momentos,
entram em contradição com as representações sociais que a escola entende como
aceitáveis.
Refletindo sobre os temas que os autores relacionados acima relataram como
pontos importantes, podemos notar que existe um sentimento na escola de que o professor
se embate em uma competição desleal com a televisão. A forma com que a TV chega ao

espectador é de uma maneira sensorial, visual, auditiva e se utiliza de gêneros e formas de
produção que privilegiam uma linguagem simples e despretensiosa. O educador, ao
contrário, tem a necessidade de contrapor este discurso simples da televisão com um
discurso mais crítico e com uma visão mais ampla do mundo e da ciência, porém, encontra
muitas dificuldades neste processo. Um dos dilemas reside no fato de não estar capacitado
para entender a linguagem audiovisual, outros problemas estão relacionados à questão
geracional, o discurso do educador é visto como uma coisa velha, careta, na contramão das
representações contemporâneas que a televisão apresenta como moderno, novo, “radical”,
ou “rebelde”49.
Podemos, inclusive, afirmar que a TV tem uma áurea sombria para os
educadores, que veem a influência da TV na vida das crianças e dos jovens como negativa.
O modo de pensar assim colocado comumente é impulsionado pelo excesso de exposição
das crianças e adolescentes à mídia e à ideia de que a TV está ligada ao ócio. Elementos
que motivariam a visão de que esta seria um empecilho para a aprendizagem plena do
aluno. Podemos incluir nesta maneira de entender o problema o conceito de que a TV
contribui fortemente para o agravamento da crise das instituições tradicionais de ensino,
principalmente no que diz respeito ao letramento e ao comportamento dos estudantes.
Apesar de existir por parte dos profissionais da escola uma crítica à
programação televisiva, os seus agentes também são fiéis consumidores do estilo criado
pela televisão. Na “sala de professores”50, há sempre um aparelho de televisão ligado e
com uma audiência atenta a um programa de variedades pela manhã, ou na reprise da
telenovela à tarde, reforçando o caráter de entretenimento que a TV oferece.
A escola como instituição formadora e reprodutora do discurso pedagógico tem
encontrado dificuldades para criar alternativas ao discurso midiático difundido pela TV. O
próprio professor não tem acesso a outros tipos de gêneros de produção que levem a um
debate cultural com os estudantes acerca da mídia. E, quando se apresenta elaborando
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críticas ao discurso televisivo, os educadores têm uma tendência a rejeitar o “novo”, se
afastando do aluno, dificultando uma maior interação entre os sujeitos. Este “novo” por
sinal, quando passa a ter visibilidade na televisão, geralmente, já está integrado aos
modelos que compõem as linguagens televisivas. Por exemplo, o grafite e o Hip Hop só
adentraram à escola a partir do momento em que houve um consenso na sociedade, que
passou a vê-los como um “efeito de interlocução”, como fator positivo na socialização de
jovens e crianças, principalmente da periferia, tendo a televisão em muito contribuído para
esta aceitação inclusive.
Um dos problemas que encontramos relacionados a este processo de
afastamento entre os educandos e a escola reside na tendência da educação formal a deixar
de debater o cotidiano. Temas como educação sexual, política, homossexualidade, são, a
princípio, tabus, muitos pais e professores rejeitam discuti-los.
A discussão sobre a influência da TV na vida das crianças e adolescentes é de
difícil definição, entretanto, mesmo que tenhamos clareza de que existem muitas leituras
que alcançam diversos elementos diferenciados, entendemos que, para muitos jovens, é
sim evidente que o papel da TV é o de entreter e o da escola o de educar. Apesar de
sabermos que existe um propósito educacional para a TV, que é a educação para o
consumo, o caráter que a mídia televisiva tem na aparência, de apenas entreter e não
educar, talvez tenha levado a educação escolar a ficar distante desta discussão, como
veremos em Moran:
Diante desse panorama, os educadores costumamos contrapor a diferença de
funções e da missão da televisão e da escola. A TV somente entretém enquanto
que a escola educa. Justamente porque a televisão não diz que educa o faz de
forma mais competente. Ela domina os códigos de comunicação e os conteúdos
significativos para cada grupo: os pesquisa, os aperfeiçoa, os atualiza. Nós
educadores fazemos pequenas adaptações, damos um verniz de modernidade nas
nossas aulas, mas fundamentalmente continuamos prendendo os alunos pela
força e os mantemos confinados em espaços barulhentos, sufocantes, apertados e
fazendo atividades pouco atraentes. Quem educa quem a longo prazo?
(MORAN, 2008, pag.1)51
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Uma aluna, ao ser confrontada sobre se queria fazer parte de uma produção de
vídeo com o intuito de falar sobre um determinado conteúdo de ciências, respondeu que
gostaria sim, mas desde que não fosse “de matéria, mas alguma outra coisa, uma música,
uma apresentação”52. Novamente confrontada sobre o porquê de não querer fazer “de
matéria” (conteúdo), a aluna respondeu que “aprender era chato, televisão era legal.”
Destas constatações emerge uma conclusão: as crianças e os adolescentes –
principalmente os que não pertencem as classes mais favorecidas – não sabem
utilizar de maneira que lhes seja vantajosa estes instrumentos extraordinários de
comunicação contemporâneos, dentre os quais os mais modernos e eficaz é sem
dúvida a televisão. Ao contrário, estudos tem constatado muitos efeitos negativos
da televisão sobre o desenvolvimento intelectual e socioafetivo e sobre os
comportamentos dos jovens. (BELLONI, 2005, p.72)

4.1 - Uma educação para a linguagem audiovisual.
Estamos deslumbrados com o computador e a
Internet na escola e vamos deixando de lado a
televisão e o vídeo, como se já estivessem
ultrapassados, não fossem mais tão importantes ou
como se já dominássemos suas linguagens e sua
utilização na educação. (MORAN, 2002, s/p.)53

A escola não pode prescindir de debater a linguagem audiovisual, é necessário
ampliar a visão da comunidade escolar nesta forma de comunicação, dada a sua
predominância no contexto cultural.
A TV, como instituição, deve ser transformada no que tange à emissão de
mensagens que privilegiam a lógica das grandes corporações. Acreditamos que a escola
tem um grande papel neste contexto. É essencial os educadores entenderem que a televisão
pode ser um instrumento, não apenas no sentido de dar melhor capacidade às práticas
educacionais, mas fundamentalmente para tornar possível explorar as linguagens da mídia
e transformá-la em novos conceitos e conteúdos.
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Devemos estar atentos aos meios de comunicação televisivos e discutir os
aspectos positivos e negativos de suas linguagens. Infelizmente, a sua utilização na
educação está comumente restrita à ilustração de conteúdos. É crucial os educadores
estarem atentos a estas novas alternativas que afloraram a partir da introdução das
tecnologias audiovisuais na escola. No uso das mídias audiovisuais é importante procurar
incentivar a escolha criteriosa de informações e a elaboração de interpretação por parte dos
assistentes; entender como se produz o discurso televisivo, além de ampliar as
possibilidades que os recursos tecnológicos presentes no ambiente escolar já trazem:
A tradicional prática de uso do vídeo na escola ainda está longe do ideal de
autonomia e participação. Na maioria das instituições, tal tecnologia é associada
à veiculação de fitas educativas, onde uma série de informações técnicas são
"ilustradas" com imagens e sons. Trata-se de um uso da tecnologia de
informação e comunicação como instrumento de tradução dos discursos de
especialistas para a transmissão de informações aos públicos usuários. (LIMA,
2008, p.1)54.

A utilização do audiovisual em sala de aula também encontra problemas
quando é feita para reforçar o esquema da educação tradicional, quando o vídeo é passado
para ilustrar discursos e informações técnicas e não no sentido de “s elecionar e construir
sentidos para as informações; ter acesso aos meios de produção de discurso; enxergar de forma
abrangente e crítica os recursos que o cercam” ( LIMA, 2008, p.1) . Estas ações, como as

aqui relatadas, tendem a reduzir o uso do audiovisual a um mero instrumento transmissor
de conceitos a serem memorizados através de um discurso monológico de conhecimentos já
dados, prontos e não passíveis de serem redimensionados e desconstruídos.
Podemos listar como usos inadequados do vídeo, por exemplo, quando a escola
coloca um DVD ou fita para suprir a falta de um professor, o que pode fazer que os alunos
relacionem o uso do audiovisual à falta de atividades; quando um vídeo é utilizado para
dissimular a falta de assunto ou a falta de preparação de conteúdo por parte do professor;
outro exemplo comum ocorre quando o professor vê um filme e se empolga sobremaneira
com a sua narrativa ao ponto de utilizá-lo em várias aulas, tornando-o “o vídeo da moda”
na escola e acabando por deixar outras atividades de lado. Por outro lado, o professor
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poderia discutir e questionar as obras audiovisuais, não deixando haver atividade de
assistência sem discussão posterior. Outro fator importante é que mesmo que seja óbvia a
ideia, é necessário ressaltar que nenhum filme pode ser projetado para os alunos sem que o
educador antes o veja, avalie e prepare atividades relacionadas ao conteúdo da obra
audiovisual e suas relações.
Neste fim da primeira década do século XXI, já temos história suficientemente
arrolada em artigos, livros, teses e dissertações, por autores já relacionados aqui e que
avaliam o uso do vídeo na educação, partindo das primeiras experiências de programas
institucionais como o TV Escola ou aquelas fruto das iniciativas pessoais dos professores.
Porém, neste momento, cabe reforçar que a principal questão não se trata apenas de levar
uma linguagem ou de fazer conhecer outras culturas, mas o de tentar entender o que foi
dito nas obras audiovisuais, permitindo que outras leituras de mundo estejam presentes no
ambiente escolar.
Penso que ensina a ir além das interpretações, da leitura das entrelinhas, do nãodito. Talvez ensine uma generosidade esquecida, de olhar o que está diante de nós
e nos entregarmos ao que aquela peça audiovisual oferece, sem necessariamente
desejar uma espiadela curiosa por trás das cortinas para saber o que realmente as
imagens queriam dizer. Esse exercício não é tão fácil assim, pois exige o esforço
de fugir aos apelos imediatos das explicações causais, consoladoras, dos
julgamentos apressados ou rígidos, para abrirmos todos os sentidos ao que lemos
e vemos, empregando nessa tarefa nossa capacidade intelectiva, nossa bagagem
de informações com o objetivo de fazer da experiência de ver também um espaço
privilegiado de transformação de nós mesmos. (FISCHER, 2009, p. 97)55

Podemos, segundo Moran (2009), apresentar várias propostas de uso do
audiovisual na escola: partir de vídeos mais simples, próximos à televisão e trabalhar para
dissecar suas linguagens e gêneros e, posteriormente, apresentar vídeos mais elaborados,
possibilitando também comparar estas linguagens; usá-lo como sensibilização para abrir
discussões e introduzir novos assuntos, incentivando o desejo de pesquisa e
aprofundamento das questões; utilizar a figura do vídeo ilustrativo, que possibilita mostrar
realidades e tempos diferentes; o vídeo como simulação, que serve como ilustração mais
aprimorada, simular experiências, como por exemplo, o crescimento de uma planta; como
forma de intervenção, o professor pode intervir no vídeo e dissecá-lo, e, finalmente, o vídeo
55

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a08.pdf, acesso em julho de 2010.

como produção, como forma de registro, e como expressão, incentivando os alunos a
produzirem vídeos.
Alguns pesquisadores, como o professor citado abaixo, acreditam que é válido
apostar em um encontro entre o cinema e a escola como forma de atuação política, no
sentido de levar a arte para as escolas, como entende MARCELLO (2009, p.156) :
Assim, a ideia não é o de apresentarmos filmes (ou fragmentos de filmes)
exclusivamente com o objetivo de desenvolver o “espírito crítico” das crianças.
Talvez o que importe seja favorecer o contato das crianças com aquelas obras
que não circulam nos circuitos comerciais. O desafio seria a iniciação, o de
exposição, num duplo entendimento: exposição de filmes específicos às crianças
e exposição das crianças à arte em seu sentido mais genuíno. Afinal é justamente
esta questão principal da relação entre cinema e escola: a de promover, de
facilitar o encontro com a alteridade; uma tarefa que diz respeito, sobretudo, a
uma pedagogia do olhar, uma pedagogia que aceita olhar as imagens em sua
parcela enigmática e não se restringe a introduzir palavras e sentidos inenarráveis
sobre elas. (MARCELLO, 2009, p.156)

Podemos evidenciar que a arte traz para os educandos outras referências
estéticas que possibilitam discutir e sensibilizá-los a interagir com variadas formas de
linguagens, sejam elas cotidianas à sua realidade ou não. Muitas propostas em relação ao
uso do audiovisual na escola são válidas, porém, o sentido de discussão de uma pedagogia
transformadora é para nós o que deve nortear as práticas pedagógicas, incluindo aqui as
relacionadas com as multimídias.
Estas práticas transformadoras têm como habitus56 a busca de entendimento de
significados. Em torno desta discussão, percebemos que para entender a linguagem
audiovisual precisamos construir significados, e, o mais lógico para se construí-los é
incentivar o aprender fazendo.
O aprender fazendo é o ponto central para avançarmos na discussão
desenvolvida até aqui. Dois pontos convergem nesta discussão: o primeiro é a identificação
do audiovisual enquanto arte57 e o segundo se refere ao entendimento de que as ações de
ensino-aprendizagem fazem da educação uma arte, pois criam e recriam valores estéticos
cotidianamente no fazer educativo.
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Oferecer aos alunos a possibilidade de se expressarem através da arte
audiovisual é uma das ações que podem e devem acontecer na escola contemporânea. Não
se trata apenas de produzir vídeos, mas de produzi-los criticamente com a perspectiva de se
criar a capacidade de reflexão sobre os meios de comunicação e de suas diferentes
linguagens. Entendemos o vídeo como meio de expressão, como uma nova forma de
comunicação e uma linguagem muito próxima das crianças e dos jovens:
As crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o máximo possível a
produção de pesquisas em vídeo pelos alunos. A produção em vídeo tem uma
dimensão moderna, lúdica. Moderna como um meio contemporâneo, lúdica, pela
miniaturalização da câmera, que permite brincar com a realidade, levá-la junta a
qualquer lugar. Filmar é uma das experiências mais envolventes tanto para as
crianças como para os adultos. Os alunos podem ser incentivados a produzir
dentro de uma determinada matéria, ou dentro de um trabalho interdisciplinar. E
também produzir programas informativos, feitos por eles mesmos e colocá-los
em lugares visíveis dentro da escola e em horários em que as crianças possam
assisti-los. (MORAN, 2009, p.41)

As linguagens não têm apenas a função de transmitir a comunicação, elas, por
serem determinadas pelo contexto social e histórico e pela prática social, não são
articuladas de maneira aleatória, mas se constituem a partir de seu local social e histórico a
partir de interesses econômicos e sociais. Os discursos televisivos são baseados em uma
ética que se relaciona com a cultura do consumo e uma estética sustentada pelos gêneros
da linguagem televisiva. A escola também tem sua ética e sua estética, baseadas no
discurso pedagógico e nas linguagens apresentadas nos materiais didáticos. A articulação
entre os discursos internos e externos ao ambiente escolar não é coexistente, mas
conflitante, algumas vezes se chocando, outras se coadunando. Articular estes discursos e
ressignificá-los depende da clareza com que se relacionam os conceitos de ética e estética.
É por isso que transformar a experiência em puro treinamento técnico é
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o
seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos
conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é
substantivamente formar. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma
forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. De testemunhar aos
alunos, às vezes com ares de quem possui a verdade, rotundo desacerto.
(FREIRE, 2002, p. 16)

Afirmamos que o conceito de ética, entendido aqui, principalmente, como
diálogo e respeito à diversidade, e o de estética, entendida aqui como discussão de gêneros
de linguagem e de formas de produção, devam ser aprofundados e ressignificados para que

haja um debate profundo sobre estas linguagens, por compreendermos a necessidade da
quebra de estereótipos que possibilite aos indivíduos romperem as visões de cunho
totalizante. Procuramos com isso entender que “a dimensão estética, por ser de caráter
diretamente individuante, é a instância que necessariamente integra o ser autônomo do
homem e, portanto, deve estar presente numa educação que vise formar para a autonomia”.
(ZATTI, 2007, p.50)
Para tornar o homem verdadeiramente racional é preciso antes torná-lo estético.
O impulso estético ergue um terceiro reino, alegre, de jogo e aparência, libertando
o homem da coação física e moral. A educação estética é a educação para a
liberdade, para a autonomia, porque beleza é liberdade. (…) Por isso, o pleno
desenvolvimento do impulso lúdico, o cumprimento do imperativo estético que é
“age esteticamente”, abre a possibilidade de ser espontaneamente moral e
também autônomo. (IDEM, 2007, p. 75-76)

A relação entre ética e estética deve levar em conta a diversidade, seja ela de
opiniões, de conceitos, de estilos de vida, de origem social, étnica, religiosa ou não.
Toda inteligência, se não distorcida, é comunicação do inteligido, portanto, a
inteligibilidade se funda na comunicação, na intercomunicação, na dialogicidade.
O pensar certo é dialógico, é aberto ao outro, igual enquanto membro da
humanidade e diferente enquanto sujeito único. Portanto, a autonomia supõe o
respeito tanto à dignidade do sujeito enquanto membro da humanidade, quanto o
respeito às suas especificidades de indivíduo.( IBIDEM, 2007, p.55)

O belo, como preconizado por Freire (2002), não se trata de um conceito
totalizante, definido por padrões sociais. O belo é o diálogo, a diversidade e o respeito ao
indivíduo, não está relacionado a padrões comportamentais e nem tem o objetivo de manter
estereótipos aceitos por nossa sociedade cristã/mercantil.
Neste sentido é que ensinar a pensar certo não é uma experiência em que ele – o
pensar certo – é tomado em si mesmo e dele se fala ou uma prática que
puramente se descreve, mas algo que se faz e que se vive enquanto dele se fala
com a força do testemunho. Pensar certo implica a existência de sujeitos que
pensam mediados por objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos
sujeitos. Pensar certo não é que – fazer de quem se isola, de quem se “aconchega”
a si mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Não há por isso mesmo pensar
sem entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não é
transferido mas co-participado. (FREIRE, 2002, P. 17)

A educação para a autonomia entra em choque com as tendências totalizantes
da nossa sociedade. O indivíduo, ser que reaparece com a Idade Moderna, entra em
contradição com a sociedade baseada no todo e com os grupos que comandam o poder na

sociedade através de ações políticas e administrativas (burocracia). Uma sociedade
realmente democrática requer que o sujeito tenha informações e condições de tomar suas
decisões. Ao contrário, o conjunto de práticas educativas, tanto as formais como as não
formais, tem contribuído para a formação de um cidadão que pensa a partir da
identificação com determinados grupos dominantes, sem critério crítico, apenas pela
aceitação ou pelo conformismo:
A reação rebelde contra a sociedade, no decorrer da qual Rousseau e os
românticos descobriram a intimidade, foi dirigida, em primeiro lugar, contra as
exigências niveladoras do social, contra o que hoje chamaríamos de
conformismo inerente a toda a sociedade. É importante lembrar que esta rebelião
ocorreu antes que o princípio da igualdade, pelo qual desde Tocqueville, vimos
culpando o conformismo, tivesse tempo de afirmar-se, tanto na esfera pública
quanto na política. Neste particular, pouco importa se uma nação se compõe de
homens iguais ou desiguais, pois a sociedade exige que seus membros ajam
como se fossem membros de uma enorme família dotada apenas de uma opinião
e de um único interesse. (…) A igualdade dos membros desses grupos, longe de
ser uma igualdade entre os pares, lembra muito mais a igualdade dos membros
da família ante o poder despótico do chefe da casa (…) o fenômeno do
conformismo é característico do último estágio dessa evolução moderna.
(ARENDT, 1991, p. 49-50)

O conformismo é uma das características que a mídia atribui aos jovens neste
início de século XXI, porém, esta geração tem demonstrado através de ações políticas e
culturais que está produzindo um fazer político com propriedades próprias. O lema desta
geração consciente é o “faça você mesmo” 58, o que contradiz o seu pretenso caráter
conformista e a sua possível adaptação aos valores estéticos do mercado. As grandes
manifestações contra a globalização (Seattlle – 1999, Copenhague – 2009 e Egito 2011) são
exemplos dados por esta geração que soube absorver as linguagens midiáticas para produzir
discursos contrários à ordem capitalista.
Um exemplo deste conformismo, capitaneado pelas mídias, se encontra na
escola e é uma das principais angústias dos educadores que buscam romper o quadro de
desestímulo que os alunos apresentam cotidianamente.
A falta de perspectiva para as crianças e os jovens em relação à sociedade como
um todo e, em particular, à escola é, pois, um dos sérios problemas do ensino
hoje. A situação está grave uma vez que, como foi apontado, ao mesmo tempo
em que vem sendo desmontado o mito da ascenção social através da escola –
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Como quebrar a falta de participação nas atividades cotidianas de sala de aula?
Esta é uma pergunta que tem sido feita com frequência por nós educadores. Um dos
caminhos possíveis é estimular a participação criadora a partir de práticas inovadoras como
a produção de vídeo.
A discussão sobre o uso da TV e do vídeo na escola deve levar em
consideração a formação geral dos estudantes enquanto sujeitos autônomos e sua formação
nas diversas linguagens midiáticas, incluindo a linguagem audiovisual. Procuramos
discutir neste percurso que uma formação tecnicista e instrucionista para as TIC apenas
reforça o caráter bancário da escola e contribui para o aprofundamento de sua crise. Um
dos pontos na nossa atuação reside no fato de que não basta ter ótimos equipamentos se
estes não forem utilizados para aproximar os alunos da escola através do diálogo e da
interação.
A ação cultural é fundamental para que a escola comece a sair do quadro de
imobilismo, porém esta ação deve partir do entendimento de que as crianças e adolescentes
devem ser vistos como sujeitos na educação. E uma das funções do ato educativo neste
processo de formação de sujeitos é o de apresentar elementos que levem estes educandos a
entenderem o seu contexto social e histórico através do autoreconhecimento:
Vigotsky propôs uma explicação para o desenvolvimento cognitivo a partir da
ação imediata, o que implica que todo ser humano está inserido em uma realidade
sócio-histórica e que só adquire a condição humana se for mediado, em sua
relação com o mundo, por instrumentos de sua cultura59. A ação, apenas, não
pode mediar o ser humano em seu contato com o mundo real, porque entre eles
existe um fator cultural, que dá um significado à ação e um sentido ao homem.
Em outras palavras, a cultura tem a função de se interpor entre os sujeitos e a
realidade, dando ao primeiro o contorno humano. (SOUZA, 2004, p.138)

A cultura, como representação simbólica, é caracterizada pela linguagem, ou
como nos cabe aqui, pelas diversas linguagens, sejam elas, orais, escritas, pictóricas,
audiovisuais. Estas linguagens são construídas social e historicamente, tal qual a forma que
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procuramos relatar e discutir aqui ao tratarmos de cultura midiática e suas relações com a
sociedade brasileira e a escola:
O homem e a mulher como seres sociais são capazes de agir, de representar sua
ação e expressá-la de modo objetivado. No momento de criar e recriar a realidade
procuram representá-la. No entanto, o discurso que os homens e as mulheres
fazem da sua situação concreta é conflituoso, visto que o lugar que ocupam na
sociedade também o é. Seus discursos são submetidos a pressões particulares de
interesses de classes sociais. Dessa forma, as representações ideológicas são
determinadas pelas estruturas das relações sociais. (MARQUES, 2006, p.2)

Portanto, cabe a nós perguntarmos qual o papel que as linguagens,
especialmente a linguagem audiovisual, têm no mundo globalizado, como agentes de
mediação entre os sujeitos e a sociedade frente ao nosso processo de interpretação ou
entendimento da realidade?
A ideia de mediação é central na teoria de Vigotsky. Essa mediação é feita pela
linguagem, condição essencial para capacitar uma criança a representar
mentalmente objetos, situações – enfim, fenômenos do mundo. Pela linguagem a
criança pode lidar com sistemas simbólicos e abstrações e generalizações.
Neste aspecto, é fundamental relembrar que, para Vigótsky, os sistemas
simbólicos, que se interpõem entre o sujeito e o conhecimento, fundam-se no
social. Isso se justifica porque é a cultura que propicia ao ser humano os sistemas
simbólicos da representação da realidade, e, por meio deles, o universo de
significações que permitem construir uma ordenação, uma interpretação de dados
do mundo real. (IDEM, 2003, p.139)

A linguagem audiovisual pode sim ser um instrumento de mediação pedagógica
como proposto por Almada (2009), Belloni (2005), Demo (2008), Felipe (2009), Moran
(1995, 2000, 2009), Orofino (2005), Sampaio e Leite (2008), entre outros.
4.2 – A mediação pedagógica e a linguagem audiovisual.
Entendemos que o caminho a ser seguido deva ter como base teórica o conceito
de mediação pedagógica, pois este trata das relações de interação entre professor e alunos
no processo de construção de conhecimento com uma perspectiva crítica e reflexiva do
processo de ensino aprendizagem. A mediação pedagógica é um processo em que o
professor age como facilitador das relações de aprendizagem, incentivando e motivando o
aluno. Ou seja, a mediação pedagógica se encontra em outro patamar de interação na
educação, procurando seguir um caminho contrário aos métodos de ensino baseados na
simples difusão de conteúdos didáticos. Seus procedimentos pedagógicos entendem que o

ato educativo deva ser fundamentado na discussão, na participação, na troca de
responsabilidades, no incentivo à criatividade, no protagonismo do aluno e nas suas
expressividades.
Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor
que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem,
que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua
aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente
colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. É a forma de se
apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a coletar
informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las
com seus colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até
chegar a produzir um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento
que se incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a
compreender sua realidade humana e social, e mesmo interferir nela.
(MASETTO, 2009, p.144-145)

A mediação pedagógica é uma prática social mediada pela palavra e uma
prática pedagógica mediada pelo outro. Procuramos, então, em nossa pesquisa entender
como se dá esta prática quando os agentes pedagógicos utilizam a tecnologia do vídeo e da
TV como mediadores no processo de ensino-aprendizagem, cientes dos questionamentos
produzido por diversos autores, como, por exemplo:
Se a pedagogia libertadora, no sentido proposto por Freire, advoga que a leitura
do mundo antecede e acompanha a leitura da palavra, então o que significa a
leitura de um mundo globalizado no qual os meios de comunicação se tornam um
dos principais agentes desse processo? (OROFINO, 2005, p.30)

4.3 - Construindo e divulgando o conhecimento produzido na escola.
A construção do conhecimento é uma ação dividida entre todos os atores da
escola. Esta deve incentivar e aprofundar o diálogo entre as partes que constituem o
ambiente escolar, que tem em algumas de suas especificidades a busca pela
heterogeneidade e diversidade. Estas qualidades, necessariamente, implicam em uma
relação de mediações, na qual a interação entre os sujeitos é um atributo totalmente
necessário para a aprendizagem.
Existe uma diferenciação de origem em torno das linguagens que estão
presentes na escola. O fato de se conseguir congregar e não separar as linguagens é hoje o
grande desafio dos educadores que têm uma proposta de educação integral e dialógica. No

nosso entender, a educação deve ser vista como um processo de formação geral do aluno,
de construção de identidades e desenvolvimento de habilidades que estão ligados aos
conceitos de compreensão, emoção e comunicação.
As noções de compreensão, emoção e comunicação, por sua vez, estão ligadas
às ideias de construção de conhecimento que estão relacionados, segundo Moran (2009), a
conceitos específicos.
O conhecer, que possibilita a compreensão da medida do real, sendo que é
necessário, capturar e manifestar a totalidade das relações que cercam o real. Para conhecer
na integridade, é necessário conseguir relacionar todos os elementos constituintes do
problema conectando-os aos diversos pontos de vista. Ao pensar, que é aprender a
organizar-se logicamente para buscar a totalidade dos elementos apresentados e seus
discursos, e assim, inferir as situações com uma lógica desenvolvida a partir de critérios
próprios e adquiridos. O pensar/raciocinar tem relações profundas com a emoção, elemento
que facilita ou complica o processo de conhecimento. Desenvolver habilidades como a
leitura e a escrita, o desenho, a expressão individual, que nas formas analógicas para
acontecer necessitam apenas da imaginação, é fundamental para o pensar/raciocinar. E por
fim, ao processar informações que está relacionado ao ato de se comunicar e comunicar
ao outro. Processamos as informações de variadas maneiras, as mais frequentes estão
relacionadas ao processamento lógico-sequencial. O processamento de informações é
fundamental para a construção do conhecimento como um processo global.
O ler e o escrever, antes atividades completas para a educação, tem, na
sociedade das redes, dado lugar ao processamento multimidiático de informações:
Em síntese estão cada vez mais difundidas as formas de informação multimídia
ou hipertextual e menos a lógico-sequencial. As crianças e os jovens estão
totalmente sintonizados com a multimídia quando lidam com o texto conectado
através de links de palavras-chave, o hipertexto. Por isso o livro se torna uma
opção inicial menos atraente; está competindo com outras mais próximas das
habilidades deles, das suas formas mais imediatas de compreensão. (MORAN,
2009, p.21)

A participação na escola dos alunos e professores na construção de
conhecimento privilegia a aproximação, seja afetiva ou de linguagens, e traz outras

concepções de ensino que vão além da transmissão direta de conceitos. Para Vigotsky, a
escola não pode prescindir de outras formas de educação:
A experiência prática mostra também que o ensino direto de conceitos é
impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer isso geralmente não obtém
qualquer resultado, exceto o verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela
criança, semelhante a um papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos
correspondentes, que na realidade oculta um vácuo. (VIGOTSKY, 2008, p.104)

No processo de construção do conhecimento pode-se utilizar variados
instrumentos para a sua realização. São geralmente utilizados na escola instrumentos
tradicionais, como o livro didático, o quadro negro, mapas, cartazes além de muitos outros,
gerados pela imaginação dos educadores. Todos estes materiais didáticos se relacionam
com o processamento multimidiático de informações. Muito antes da existência do
conceito de multimídia da forma como conhecemos, já era comum relacionar som, texto e
imagem de maneira analógica. O que aqui propomos é a utilização do vídeo como forma
de sintetizar este conhecimento produzido na escola. O vídeo pode ter esta função, por ter
uma relação híbrida de linguagens e que traz consigo, segundo Orofino (2005, p.77), uma
“herança de diferentes formas culturais e gêneros narrativos que se originam em
materialidades e suportes diversos de texto, imagem e som”:
Trata-se de uma densidade que é muito mais cultural e histórica do que técnica,
daí a aventura de explorá-la, desvendá-la, desfrutá-la na escola em parceria com
as crianças e adolescentes. Quanto mais completa e complexa for esta
conjugação de suportes, tanto maior a evidência de sua densidade textual. É claro
que a convergência tecnológica facilita este processo. (IDEM, 2005, p. 77-78)

A escola tem baseado o conhecimento divulgado por ela em materiais didáticos
que lhe são externos. A forma com que este conhecimento é transmitido dá configuração ao
discurso pedagógico, portanto, não é difícil encontrar, neste discurso, realidades
econômicas, sociais e regionais distantes daquelas do grupo envolvido.
Nessa dimensão, as re-contextualizações dos conhecimentos científicos,
realizadas pelo discurso pelos professores em aula ocorrem a partir de saberes
produzidos em outros campos, antes mesmo de comporem propostas curriculares
da escola existe também um variado conjunto de conhecimentos próprios da
escola que participam dos processos de re-contextualização dos conhecimentos
científicos, originários das práticas cotidianas que organizam o trabalho
pedagógico.
As condições de produção de conhecimento escolar nas redes desenhadas pelo
discurso pedagógico têm como contexto as práticas de ações escolares cotidianas.
A dimensão cotidiana da produção do conhecimento escolar fica evidente quando
se considera discurso diferente de linguagem, da fala, como práticas que

sistematicamente formam os objetos dos quais elas falam e que ocorrem em
determinadas situações em que existe um conjunto de regras anônimas, históricas,
sempre determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma época dada, e
para uma área social, econômica, geográfica ou linguística dada.60 (AMORIM,
2000, p.36)

Com base nos conceitos apresentados acima, entendemos a necessidade
também de se estimular o conhecimento e a cultura produzida na escola como fator de
autoreconhecimento através da re-contextualização dos discursos pedagógicos. Um grupo
que produz um vídeo sobre educação ambiental no qual a sua comunidade é retratada acaba
realizando também um processo de ressignificação desta cultura externa ao levantar dados
que podem ou não corroborar estes conteúdos.
Mondonezi (2008), em uma pesquisa que resultou em uma dissertação de
mestrado apresentada à Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas,
quando discutiu o uso do vídeo na sala de aula, fez gravações em vídeo de um córrego que
existia no bairro da cidade de Campinas, onde a escola escolhida para a sua pesquisa estava
localizada. Posteriormente, os alunos utilizaram as gravações para selecionar os vários tipos
de lixo que visualizaram na fita, e assim, munidos de uma tabela, puderam calcular a
quantidade e relacionar qual o tipo de lixo poluía o rio.
Ações dessa natureza possibilitam que haja uma outra relação de poder entre o
conhecimento externo e o produzido localmente. A produção de narrativas aproxima o
aluno de sua comunidade desenvolvendo um processo de interação. Neste caso, a prática
pedagógica utilizou-se de tabelas que proporcionaram uma quantificação dos problemas
trabalhados. Foram utilizados conceitos das matérias de matemática, português, geografia,
educação ambiental, demonstrando resultados que na prática atestam o caráter de
transversalidade possível nestes projetos.
A oportunidade que nos é apresentada pelas TIC cria um movimento de
celebração das atividades, elas podem ser registradas, criadas, recriadas em um processo de
bricolagem em que o conhecimento formal pode tomar novas dimensões, a partir de outros
olhares, o olhar do aluno e do professor:
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Mas se a produção do conhecimento hoje não dispensa a nossa capacidade de
dialogar com os aparatos tecnológicos, cabe tanto ao educador quanto aos jovens
aprendizes construir, com esses aparatos tecnológicos, novas possibilidades de
usos, submetendo as máquinas ao nosso poder e desejo de inventar outros jogos
ainda não revelados na prática. Trata-se, portanto, de criarmos, por meio da
educação, modos de confronto com a experiência tecnológica, colocando tanto
educadores como educandos na posição de se sentirem responsáveis por inventar
outras estratégias de interação na produção de conhecimento. Isso significa dizer
que a educação mediada pela tecnologia é um jogo, pois cada vez mais as
máquinas se transformam em aparatos para recuperarmos a dimensão lúdica na
produção do conhecimento, que é de fato também trabalho. A relação jogo e
trabalho no contexto da tecnologia transforma-se de modo radical. (SOUZA,
2004, p. 65)61

Podemos identificar dois movimentos neste processo, o de se produzir cultura
no âmbito escolar, e o de se desenvolver outras formas de uso de aparelhos eletrônicos,
como celulares, câmeras, computadores. Quando postos em prática, revelam que a
capacidade de adaptação e criatividade que os alunos, alunas e educadores demonstram ao
lidar com estas tecnologias são imensas, contrastando com o papel passivo que o ensino
tem oferecido. Utilizar o vídeo como instrumento de pesquisa, para levantar dados e
interpretá-los, também questiona a função de puro entretenimento que a TV oferece, pois os
participantes do vídeo passam a ter uma outra dimensão do caráter da TV.
A cultura produzida na escola através do audiovisual encontra na Internet
inúmeras possibilidades no que tange à divulgação de seus resultados. Os sites de exibição
e compartilhamento de vídeos, como o Youtube e o Vimeo, por exemplo, têm um grande
papel de tornar público o conhecimento e podem ser utilizados pela unidade escolar como
forma de divulgação e apropriação do saber, tanto o produzido por ela quanto o externo. A
produção de vídeo pelos alunos abre outra discussão sobre a visibilidade do discurso dos
jovens, já que em termos de exibição a sociedade extrapolou as barreiras do broadcast
formal (TV, cinema, rádio) com a expansão da web 2.0. A exibição de conteúdos passa por
uma liberdade nunca antes vista no mundo da comunicação. Neste momento, vivemos um
processo de produção colaborativa em que o conhecimento e a cultura podem se relacionar
em diversas instituições e esferas, a partir da internet e de suas redes colaborativas, em um
movimento que já vem sendo elaborado através de iniciativas pessoais de professores e
estudantes em diversas escolas do Brasil e do mundo.
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Em vez de procurar por uma instituição social ou um setor da economia como a
ordem báltica céltica original ou a indústria da televisão, ambas caracterizadas
pela especialização, acesso restrito, controle, regulamentação e comunicação de
via única, agora é possível procurar por uma tecnologia de capacitação, com
acesso quase onipresente e quase universal, na qual agentes individuais podem
navegar por redes bastante amplas motivados por razões pessoais, enquanto
contribuem para a expansão do conhecimento e o arquivo de possibilidades. A
internet evoluiu rapidamente para uma “tecnologia social da capacitação” em prol
do conhecimento. (HARTLEY, 2009, p. 173-174)

É fundamental procurar entender qual o papel do professor como semeador e
organizador do conhecimento, principalmente neste processo de transformações que estão
ocorrendo na escola contemporânea. Um dos elementos que distingue as linguagens
midiáticas é o fato de serem são caracterizadas pelo excesso de informações, por isso, cabe
ao professor compreender as tecnologias na escola com o objetivo de ter um domínio
crítico destas. O processo de aprendizagem, orientado pelo professor, deve ser capaz de
oferecer aos alunos ferramentas que os possibilitem processar as informações e entender
como lidar com elas:
Nosso grande instrumento de trabalho na escola é o conhecimento. A meta última
é a humanização, é a libertação. O conhecimento é um caminho. Precisamos
considerar, no entanto, o conhecimento sobre dois pontos de vista: enquanto
produto e enquanto processo. No limite, o que se espera é que todo o ser humano
possa vir-a-ser, digamos assim, um pesquisador sênior, alguém capaz de se
colocar problemas e de ir atrás dos elementos a serem solucionados. (...) como se
pode deduzir, a escola é um espaço privilegiado para tal aprendizado. Quando o
aluno está na escola, não está apenas se defrontando com o conhecimento
acumulado, até porque poderia fazer isto em muitos outros lugares, mas
sobretudo apreendendo como é que se lida com ele, tendo em vista o objetivo
maior da emancipação humana. (VASCONCELLOS, 2007, p.58)

As possibilidades de uso das tecnologias audiovisuais são, hoje, muito maiores
do que apenas seu emprego ilustrativo voltado meramente para sujeitos receptores. Não
podemos nos limitar a este uso, principalmente por se tratar de uma ferramenta com alto
poder de expressão, reunindo, em si, imagem, texto e movimento.
Para educadores, a expectativa básica é que as TICs aprimorem modos de
estudar, pesquisar, elaborar, elevando consideravelmente as estratégias de
construção de oportunidades e autoria. Por isso mesmo, faz pouco sentido
simplesmente transportar o ambiente instrucionista vigente em educação para os
mundos virtuais e vice-versa, porque, neste açodamento, aproveitamos de ambos
o que têm de pior. As oportunidades educacionais e formativas precisam ser
acuradamente arquitetadas em consórcio entre expertos em tecnologia e em

educação, numa empreitada recíproca. Ambos os lados precisam aprender juntos.
(DEMO, 2008, s/p)62

Ir ao encontro dos alunos quando se pensa em estimular a participação e o
protagonismo discente, visando que estes ocupem seu lugar de sujeitos conscientes, críticos
e atuantes na nossa sociedade. O processo de conhecimento não é algo externo ao
indivíduo, que ele apenas apreende, ou um processo de construção isolada de outros
indivíduos ou grupos. Aprender sozinho não é a regra, aprender é uma construção histórica
e social, na qual agem valores culturais, psicológicos, ideológicos, religiosos e sociais.
Nessa perspectiva, e com base nas discussões atuais acerca da educação na dita
sociedade do conhecimento, identificamos que as demandas existentes na escola
contemporânea abrem a necessidade de um professor transformado, tanto em sua
capacitação técnica, como em sua prática educativa. A alfabetização tecnológica do
professor vem em conjunto com a proposta de inclusão digital. Uma das grandes tarefas do
professor na prática educativa é o de fazer uma leitura do mundo através da leitura da
palavra. Porém, na sociedade contemporânea, esta tarefa cresce enormemente, pois nela o
professor também deve ter a capacidade de ler o hipertexto para fazer uma leitura do
mundo.
As discussões apresentadas até aqui nos encaminharam a um processo de
entendimento de que a alfabetização tecnológica para o professor significa um conjunto de
ações que visem o domínio das técnicas com o objetivo de se proceder a leitura e o uso
críticos destas:
O conceito de alfabetização tecnológica do professor envolve o domínio contínuo
e crescente das tecnologias que estão na escola e na sociedade, mediante o
relacionamento crítico com elas: este domínio se traduz como uma percepção do
papel das tecnologias na organização do mundo atual – no que se refere aos seus
aspectos locais e globais – e na capacidade do professor em lidar com essas
diversas tecnologias, interpretando estas linguagens e criando novas formas de
expressão, além de distinguir como, quando e porque são importantes e devem
ser utilizadas no processo educativo. (SAMPAIO; LEITE, 2008, p.100)

O uso das tecnologias na escola deve apostar na possibilidade de interação entre
os membros da comunidade escolar. O ponto de partida se encontra em uma pedagogia
participante baseada na cooperação com os alunos e alunas para a permanente descoberta e
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criação. Nete ponto, os professores podem aprender em muito com os jovens, pois estes
trazem para a escola conhecimentos anteriores à escola e que devem ser aproveitados.
Apesar de a escola ainda demonstrar resistência para reconhecer como um dos
seus propósitos a formação de leitores e produtores críticos em suportes constituídos a
partir da linguagem audiovisual, os seus alunos chegam a ela já possuídores de extenso
repertório cultivado por uma prática disseminada em toda a sociedade brasileira: o hábito
de assistir à televisão. Podemos constatar que este é dos principais saberes prévios trazidos
à escola pelos educandos. Saberes estes que estão ligados às TIC, através do acesso a
imagens e sons produzidos e divulgados tanto pelos modos de exibição tradicional, como
pela TV e pelo cinema, ou aos mais contemporâneos, como pelo youtube e vimeo, por
exemplo.
Um das práticas comuns no processo educativo é a falta de interação dos alunos
e alunas no dia a dia da escola. Os estudantes não são, na maioria das vezes, incentivados a
tomarem parte efetivamente nas ações colaborativas na escola, tanto no que se refere à
participação democrática, quanto no que se refere à elaboração e escolha do que vai ser
trabalhado e debatido no seu interior. Algumas experiências na discussão de DST/AIDS
desenvolvidas por exemplo, pela organização Bem-Estar Familiar no Brasil - Paraíba
(BEMFAM/PB), demonstram que a inserção dos alunos e alunas não deve residir apenas na
presença e na tomada de opiniões; neste caso, os próprios alunos é que organizam o grupo
de discussão que é composto majoritariamente por eles, cabendo aos educadores o papel de
auxiliar a discussão e à BEMFAM/PB, o de capacitar os participantes. Os resultados desse
tipo de trabalho em grupo são muito maiores do que, por exemplo, quando os alunos
assistem a palestras de adultos sobre sexualidade e educação sexual. Infelizmente, este tipo
de prática não é bem vista nas unidades escolares que mostram resistência à idéia de que
jovens possam debater sobre sexualidade sem supervisão dos adultos, como se eles já não
fizessem isso cotidianamente:
Mas, seja no âmbito consultivo, seja deliberativo, os alunos não tem sido
estimulados a participar das decisões tomadas pelo coletivo dos atores escolares.
Frequentemente o discente tem a função apenas homologatória de uma disposição
tomada em um colegiado de escola, fato esse que ocorre contraditoriamente à
propalada gestão democrática do ensino público (Art. 206 da Constituição
Brasileira), inserida nos documentos legais e na tentativa de instrumentalização

desse princípio nas práticas administrativo-pedagógicas das escolas públicas
brasileiras. (GUEDES, 2007, p.16)

Em um trabalho de discussão em relação à educação, devemos sempre
considerar que a prática diária do fazer educativo não é uma tarefa simples, em que apenas
a partir da implementaçãp de algumas teorias ocorrerão modificações para o ensino; ao
contrário, serão as atitudes diárias que trarão consistência a este processo de mudanças, tal
qual defendemos que ocorra. As teorias desenvolvidas pelos pesquisadores auxiliam, sim,
neste processo de mudanças, mas elas devem ter uma base social sólida, a partir de
experiências já desenvolvidas. A produção de videos por estudantes e professores existe e
pode ser visualizada na Internet.
Por entender este grau de significância é que acreditamos que estas possam
ocorrer a partir de um processo de mudança de atitudes por parte dos educadores. Nós,
educadores, comumente estamos acostumados a dominar o ambiente educacional,
controlando como e o que vai ser dito, procurando sempre a segurança de termos a resposta
imediata a inúmeros problemas. Essa atuação é, pelo senso comum, uma obrigação do
professor. Modificar este cotidiano nos parece uma prática positiva, inclusive na melhoria
do relacionamento diário entre os pares, entre a comunidade escolar.
Confiar no aluno; acreditar que ele é capaz de assumir responsabilidade pelo seu
processo de aprendizagem junto conosco; assumir que o aluno, apesar de sua
idade, é capaz de retribuir atitudes adultas de respeito, de diálogo, de
responsabilidade, de arcar com as consequências de seus atos, de
profissionalismo quando tratados como tal; desenvolver habilidades para
trabalhar com tecnologias que em geral não dominamos, para que nossos
encontros com os alunos sejam mais interessantes e motivadores – todos esses
comportamentos exigem, certamente, uma grande mudança de mentalidade, de
valores e de atitudes de nossa parte. (MASETTO, 2009, p.142)

A escolha das ferramentas pelos educadores deve estar em consonância com o
que se intenciona que os alunos e alunas apreendam. Estas escolhas necessitam estar
coerentes com a atuação dos discentes enquanto seres sociais e atuantes na sociedade
contemporânea. O professor deve encorajar o protagonismo dos educandos como sujeitos
do processo de aprendizagem.
A ênfase no processo de aprendizagem exige que se trabalhe com técnicas que
incentivem a participação de alunos, a interação entre eles, a pesquisa, o debate, o
diálogo; que promovam a produção do conhecimento: que permitam o exercício
de habilidades humanas importantes como pesquisar em biblioteca, trabalhar em
equipe com profissionais da mesma área e de áreas afins, apresentar trabalhos e

conferências, fazer comunicações, dialogar etc.; que favoreçam o
desenvolvimento de habilidades próprias da profissão na qual o aluno pretende se
formar; que motivem o desenvolvimento de atitudes como ética, respeito aos
outros e suas opiniões, abertura do novo, criticidade, educação permanente,
sensibilidade às necessidades da comunidade na qual o aprendiz atuará como
profissional, busca soluções técnicas e condizentes com a realidade para a
melhoria da qualidade de vida da população. (IDEM, 2009, p. 143-144)

4.4- fazendo vídeo na sala de aula.
A produção de vídeos em sala de aula nos apresenta vários elementos
importantes que balizam esta prática educativa no processo de interação e mediação a
partir de uma perspectiva dialógica. Nela é incentivado o protagonismo dos estudantes, a
participação do professor como o organizador, o uso de várias linguagens e interfaces.
Neste caminho para a produção de um vídeo foram utilizadas várias ferramentas, como a
Internet para a pesquisa, o uso de programas de computadores para a edição, o uso de
equipamentos de captação, e principalmente, o trabalho de organização, separação e síntese
dos conhecimentos adquiridos.
O empoderamento dos educandos na linguagem audiovisual pode obter
resultados significativos para o processo ensino – aprendizagem na medida em que sejam
encorajados a elaborarem os discursos audiovisuais como produtores. Praticar a crítica ao
discurso dominante da TV aqui não significa recusar os gêneros televisivos, mas
ressignificá-los, apropriando-se deles. A prática do fazer audiovisual traz para a escola a
possibilidade do concreto, ou seja, sair do abstrato, do que se imagina, e alcançar um
produto “palpável”63
A produção audiovisual é, em si, um fazer coletivo, trazendo assim benefícios
para a socialização e a interação dos alunos com seus pares e com o meio trabalhado. Ao
privilegiar-se a atuação dos estudantes como protagonistas, colabora-se para a sua formação
e crescimento, respeitando seus conhecimentos. O papel do educador nesta produção é
buscar o desenvolvimento de novas habilidades; incentivar a formação dos alunos para que
sejam responsáveis pelas filmagens e edição dos vídeos; potencializar o desenvolvimento
de projetos, articulando os conteúdos de forma interdisciplinar; obter a interação com
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outras turmas e séries através da troca de materiais e informações; além de abrir diferentes
possibilidades ao propor produções variadas, fazendo do projeto uma criação coletiva.
A proposta prática da produção de vídeos em sala de aula é aqui gestada como
uma estratégia de utilização de ferramentas multimidiáticas que possibilitem a síntese de
conhecimentos pesquisados, ressignificados e, assim, divulgados. Essa produção,
necessariamente, passa por fases e organização próprias que incentivam o fazer coletivo.
Podemos explicitar como se desenvolve a produção audiovisual a partir da seguinte divisão
(assim apresentada apenas por caráter didático, já que pode ser ampliada de acordo com as
necessidades reais de cada projeto): a pré-produção, a produção e a pós-produção. Cada
uma dessas fases tem uma especificidade que se coaduna perfeitamente no fazer educativo,
no que tange ao planejamento pedagógico.
A pré-produção é o momento da organização e preparação da produção,
quando as ideias e propostas podem ser amadurecidas e elaboradas, e os grupos e funções
são divididos. Neste momento, cada estudante começa a descobrir suas possibilidades de
participação na atividade proposta. A pré-produção começa com a escolha do tema do
vídeo.
No processo de escolha do tema, o professor pode utilizar-se da proposta
pedagógica dos temas geradores, (FREIRE,1968), uma prática educacional que visa gerar
uma discussão que parta de temas globais para que, através de conceitos que vão sendo
agregados e organizados, o aluno possa adquirir elementos para ter uma resposta local aos
problemas a ele apresentados.
Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação,
se tornam momentos de um mesmo processo.
Enquanto na prática “bancária” da educação, anti-dialógica por essência, por
isso, não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo
programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na
prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é
“depositado”, se organiza e se constitui na visão de mundo dos educandos, em
que se encontram seus “temas geradores”.
Por tal razão é que este conteúdo há de estar sempre renovando-se e ampliandose.
A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este
universo temático, recolhido da investigação e devolvê-lo, como problema, não
como dissertação, ao homem de quem recebeu. ( FREIRE, 1968, p.58-59)

A metodologia de uso dos temas geradores auxilia a produzirem uma maior
interação pedagógica, pois permite ao aluno contextualizar os conteúdos e entender sua
própria realidade, desenvolvendo habilidades necessárias, conjugando-as com o
entendimento das relações espaço-temporais, tornando-o capaz de relacionar os conteúdos
adquiridos com os temas propostos.
Podemos dar como exemplo de tema gerador “a água”: os alunos podem
relacionar vários conceitos de geografia para entender a distribuição da água no meio
ambiente e como esta distribuição influencia as sociedades, como se dá a relação de sua
comunidade com a água. Podem ser trabalhados tanto os conceitos de ciências para
provocar no aluno o entendimento da função da água como fonte de vida e como o
problema de abastecimento e saneamento influencia na propagação de doenças, quanto os
de matemática, ao se utilizar exemplos de uso da água para calcular volume, ou ao se
calcular o preço da água que sai de uma torneira.
Outro momento importante na pré-produção é a preparação técnica em
audiovisual. Esta habilitação possibilita discutir o audiovisual a partir dos gêneros de
linguagem que podem ser trabalhados, como a ficção, a adaptação literária, o
documentário, a reportagem, entre outros.
Ainda durante a pré-produção deve-se levar em consideração as possibilidades
existentes na escola, tanto no que se refere a equipamentos, quanto ao material de consumo
e às habilidades no manejo das técnicas. A primeira tarefa é catalogar os aparelhos de
captura disponíveis, além dos materiais que podem ser utilizados na produção, como
cenários e objetos de cena. Outra tarefa importante é o professor entender em conjunto
com os alunos o quanto os equipamentos disponíveis na unidade escolar podem render em
termos de qualidade de imagem e som. Por exemplo, se a escola dispõe de uma câmera
fotográfica digital que faz filmes amadores, a produção deverá levar em consideração a
limitação que essas câmeras trazem. Esta é uma tarefa que o professor não encontrará
dificuldade em delegar a alguns alunos, pois com certeza em cada escola existem alunos
com grande capacidade de manipular aparelhos eletrônicos e estes podem ficar
responsáveis pelo material.

Produzir um vídeo não se trata apenas de pegar uma câmera e sair filmando,
como já foi dito, não basta um caderno e um lápis para se escrever um livro. Necessita-se
ter uma “ideia na cabeça” 64, essa ideia pode ser sintetizada no roteiro. O roteiro vai ser a
ponte entre a utilização da ferramenta e o caráter didático do projeto, pois para se construir
um roteiro é necessário o conhecimento do tema, através de uma pesquisa, para a
construção dos personagens e objetos, sejam eles com o objetivo de se criar um
documentário ou uma peça de ficção.
O roteiro é um gênero específico de texto escrito e pode ser aproveitado
pedagogicamente pelo professor, já que os aprendizes irão produzi-lo previamente para
depois concretizá-lo na forma audiovisual. É importante que o maior número possível de
alunos e alunas participantes do projeto se ajudem na configuração do roteiro.
Outro momento importante na pré-produção é a organização e divisão de
tarefas, o que é fundamental para a concretização do projeto e para que os educandos
adquiram trato na organização e no trabalho coletivo. Nesta ocasião, é necessário que o
professor tenha interação com a turma que o possibilite descobrir as habilidades de cada
um para uma boa divisão de tarefas. Criar em conjunto o cronograma também dá aos
alunos uma ferramenta importante na própria organização individual, na planificação de
suas ações e na divisão de responsabilidades.
Chegamos ao momento da produção, fase em que poderíamos aqui, neste tipo
de trabalho com o audiovisual, resumir ao momento da captura de imagens e sons. A
ocasião da filmagem é uma oportunidade única de interação dos educandos entre si e com
o educador.
No caso do vídeo, é na captação de imagens que se efetiva a materialização da
visibilidade. A câmera pode nos dar respostas muito efetivas na superação do
silêncio dos grupos minoritários, que são maioria! No caso da Turma 81, aquela
era a chance deles e delas se verem, de terem sua vez no jogo midiático no qual
eles só participam como consumidores. (OROFINO, 2005, p. 111)
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Para a realização da obra audiovisual, qualquer gênero é válido. O grupo pode
optar por criar um filme não filmado 65, no qual todas as imagens são adquiridas através de
pesquisa, o que pode se realizar através de pesquisa iconográfica e sonora pela Internet, os
produtores podem também utilizar a técnica de fazer uma narração, explicando as imagens
do vídeo para dar um maior entendimento e produzir a interação com o espectador.
A pós-produção pode ser resumida em dois momentos: o da edição e o da
exibição. No processo de edição, a participação do grupo é muito importante; é claro que
não é possível colocar uma turma de 30 alunos em frente a uma tela e um teclado de
computador, porém, se a escola dispõe de um projetor de vídeo, caixas de som e uma sala
de projeção, pode-se projetar o processo de edição na tela e assim, todos os alunos
participam dando opiniões. Este é também um daqueles momentos em que afloram as
especificidades dos alunos, devendo ser incentivados aqueles aprendizes mais ligados à
tecnologia para que tomem à frente neste processo, auxiliando os que tiverem mais
dificuldade.
A edição não se resume apenas em manipular os programas, ela requer que
haja planejamento, e deve ser executada a partir do roteiro. As cenas e sons gravados
devem ser analisados e separados, para que sejam juntados, transformando as gravações
em um produto final. A organização dos dados e a clareza das linguagens são essenciais
para uma boa edição.
Existem inúmeros programas de edição no mercado. Por conta desse fator,
devemos ficar atentos ao que cada programa tem na sua especificidade e acessibilidade. Os
programas que são considerados como profissionais e semi-profissionais tem um custo
elevado para a sua aquisição e necessitam de computadores que tenham configurações
mínimas, com alta capacidade de processamento, para que funcionem. A proposta é a
utilização de programas gratuitos, que possam ser rodados em computadores básicos. Um
dos softwares de edição mais populares que podemos utilizar é um pacote gratuito que
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funciona a partir do sistema operacional Windows – o MOVIE MAKER, que tem uma
interface de fácil acesso e que possibilita editar vídeos com som, legenda etc. Além de ser
possível também com este programa gravar DVDs ou encaminhar o resultado final pra um
site de exibição de vídeos. Outro software acessível, por fazer parte do LINUX, um
sistema operacional de licença aberta, ou seja, grátis. Este sistema operacional, inclusive, é
muito utilizado em projetos de informática educacional desenvolvidos pelo MEC, como o
“Um Computador por Aluno” (UCA)66. O programa de edição de vídeos e sons para este
sistema é denominado Cinerrela e possui uma interface um pouco mais complexa e
necessita de um treinamento do usuário um pouco mais aprofundado para a sua utilização.
A projeção é o ponto final da realização do projeto e essa atividade tem duas
dimensões: a primeira se refere à exibição na escola, que pode contar com a participação
dos alunos realizadores, dos professores, das gestões e outras turmas. É o instante do
autorreconhecimento, das impressões sobre o trabalho, do sentimento de realização, da
celebração do feito. A segunda se refere a mostrar o resultado da atividade para o público
externo: o vídeo também pode ser enviado para sites de compartilhamento de vídeos, como
o Youtube, ou o Vimeo, possibilitando ser visto e comentado na rede mundial de
computadores. A turma também pode criar blogs divulgando seu trabalho e exibindo seus
vídeos para apreciação e comentários.
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“Um Computador por Aluno”, maiores informações, disponíveis em:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=309, acesso em março de 2010.

5 - Entendendo e fazendo vídeo na escola: os procedimentos metodológicos.
O conjunto das discussões que empreendemos neste trabalho está relacionado à
proposta de inserir o uso do vídeo em sala de aula, sob a perspectiva da produção discente,
entendendo que esta metodologia pode ser tratada como instrumento de mediação escolar.
Procuramos, então, debater a necessidade de que este tipo de comunicação esteja inserido
no dia a dia do ensino e, fundamentalmente apresentamos o porquê e por qual perspectiva
estamos trabalhando para a divulgação e a implementação desta proposta. Esta caminhada
tem nos levado a tentar conhecer, pelo menos em parte, o universo da educação pública e o
mundo particular da sala de aula.
Essa relação mídias x educação vêm exigindo da Educação a configuração de
linhas de pesquisa especificamente voltadas para esta temática. Uma das frentes
em que a pesquisa educacional tem investido nos últimos anos diz respeito ao
mapeamento e análise de práticas de uso das mídias em contextos educativos, de
modo a compreender melhor as possibilidades, os limites e as implicações dessa
interação. (FRIEDRICH, 2008, p.4)

Entender a educação não é uma tarefa fácil, principalmente diante da
perspectiva de se trabalhar com o cotidiano escolar, seus agentes e suas formas de atuação.
O nosso envolvimento subjetivo e profissional na pesquisa é um fator que foi levado em
consideração ao empreendermos esta investigação, conforme afirma Alves (2001, p.2):
Para começar, é preciso 'notar' que também vivo e produzo conhecimentos no
cotidiano, todos os dias, vivendo minhas tantas formas de pequenas misérias
(BOURDIEU, 1997). Portanto, não tenho nenhuma garantia de que não vou me
iludir e de que não vou "ver" coisas e fatos inexistentes. De certa maneira, nem
mesmo meu compromisso principal está aí. A distância científica, pelo menos
nesse caso é, pois, uma solução inexistente. E, não me servirá, assim, de álibi.
Apesar disso, é preciso ter claro de que não há outra maneira de se compreender
as tantas lógicas do cotidiano senão sabendo que estou inteiramente mergulhada
nela, correndo todos os perigos que isto significa. É preciso, assim, buscar saber
sempre os meus tantos limites. Assim, ao contrário da formação aprendida e
desenvolvida na maioria das pesquisas do campo educacional, inclusive em
muitas sobre o cotidiano escolar, que, de maneira muito frequente, têm assumido
uma forma de pensar que vem negando o cotidiano como espaço/tempo de saber
e criação, vou reafirmá-lo como sendo de prazer, inteligência, imaginação,
memória e solidariedade, precisando ser entendido, também, e sobretudo, como
espaço/tempo de grande diversidade. Entre outras coisas, confirmando o que
disse acima, porque assim o vivo. (ALVES, 2001, p.2)

Realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, os dados são coletados a partir
do cotidiano, das ações e das falas dos sujeitos nela envolvidos. Decidimos cruzá-los não
com a perspectiva de provar ou testar teorias já prontas, mas com finalidade de entender a
complexidade de ações e de elementos pertencentes ao local estudado, a escola, seus
agentes e suas relações com as ferramentas midiáticas disponíveis.
A terceira forma de resolver o problema é buscada na pesquisa qualitativa:
planejar métodos tão abertos que façam justiça à complexidade do objeto em
estudo. Aqui, o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de um
método e não ao contrário. Os objetos não são reduzidos a variáveis únicas, mas
são estudados em sua complexidade e totalidade em seu contexto diário. Portanto,
os campos de estudo não são situações artificiais em laboratório, mas as práticas e
interações dos sujeitos na vida cotidiana. (...) A meta da pesquisa concentra-se
menos em testar o que já é bem conhecido (por exemplo, teorias já formuladas
antecipadamente) e mais em descobrir o novo e desenvolver teorias
empiricamente embasadas. (FLICK, 2009, p.21)

Intervir, incentivar e refletir tem sido as funções do pesquisador que participa
do processo de construção de alternativas pedagógicas, como no nosso caso em relação à
nossa proposta de inserção das mídias, e em particular, do vídeo na escola. Esta
necessidade nos levou a perceber que a pesquisa deveria ter duas grandes dimensões. A
primeira relaciona-se com o fato de se buscar compreender como está ocorrendo esta
inserção e quais são as ações que a educação pública está promovendo ou não neste
processo. Para isso, realizamos a discussão de documentos públicos, pareceres públicos,
artigos, livros de pesquisadores e outras obras acadêmicas, destacando-se alguns dos
principais responsáveis por este debate no Brasil são: Draibe (1999), Demo (2008), Braga
(2007), Andrade (2010), Rocha (2005), Pretto (2006). Tais autores relacionados nos
demonstraram que este debate tem sua importância para a educação formal oferecida na
sociedade contemporânea, além de nos apresentar as variadas propostas que estão sendo
colocadas neste percurso. Outro fator importante para a nossa pesquisa foi tentar entender
as impressões que os atores inseridos no processo educacional têm acerca da importância
das tecnologias na escola, e, em particular, da tecnologia do vídeo.
Foi produzido uma entrevista mista de perguntas abertas e fechadas, cujo
modelo consta no apêndice 2 deste trabalho, com o intuito de coletar entre os professores
(9) como estes compreendem o processo de inserção das TIC na prática escolar.

A segunda dimensão da pesquisa relacionou-se com o como fazer, ou seja,
como atuar para que o vídeo seja uma linguagem aceita e cotidiana no fazer escolar,
apresentando tanto as suas possibilidades quanto suas dificuldades. Segundo Moran (2009),
na procura de um diálogo entre tecnologia e educação, devemos abordar a questão do
processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a aprendizagem no processo educativo,
portanto, este momento da nossa pesquisa procurou se centrar no processo de utilização da
linguagem audiovisual como instrumento de mediação e como inseri-la no contexto de
formação geral dos alunos.
A busca por uma metodologia que nos possibilitasse uma interação com o
grupo pesquisado, desenvolvendo uma proposta de experimentação, nos aproximou dos
procedimentos de pesquisa baseada na observação participante com viés crítico a partir de
múltiplas perspectivas. A observação participante é uma metodologia de pesquisa
etnográfica em que o observador interage participando de ações nas quais realiza
intervenção. No nosso caso, o pesquisador adentrou ao ambiente escolar, apresentando
outros instrumentos didáticos, além dos tradicionais, discutindo, técnicas de ensino com a
comunidade escolar e partilhando experiências que foram pesquisadas.
A observação participante não é propriamente um método, mas um estilo pessoal
adotado por pesquisadores do campo de pesquisa que, depois de aceitos pela
comunidade estudada, são capazes de usar uma variedade de coletas de dados
para saber sobre as pessoas e seu modo de vida. (ANGROSINO, 2009, p. 34)

Na observação participante, o pesquisador encontra diversos graus de interação
com o grupo pesquisado, além do que, esta técnica permite a utilização de vários modos de
captação e sistematização das informações recolhidas, adaptando-os conforme os objetivos
definidos pelo projeto de pesquisa e pela dinâmica do grupo escolhido. Estes fatores
colocam a observação participante como um conjunto de procedimentos que são
apropriados a uma pesquisa inserida em pequenos grupos. O observador participante deve
estar inserido no contexto, ou ser participante ativo da comunidade observada, por
exemplo, um professor que trabalha na escola pesquisada, ou como elemento externo, que
escolheu aquela comunidade como centro de suas preocupações e posterior análise e, para
alcançar seus objetivos, sofreu um processo de inserção ao meio:

O pesquisador não é um relator passivo e sim um agente ativo na construção do
mundo. Sua ação investigativa tem influência no objeto da investigação e é por
sua vez influenciado por esse. Em outras palavras, o pesquisador nas ciências
sociais, incluindo aí a pesquisa educacional, é parte do mundo social que
pesquisa. Ele age nesse mundo social e é também capaz de refletir sobre si
mesmo e sobre as ações como objeto de pesquisa nesse mundo. Essa sua
capacidade é denominada, na literatura especializada, reflexividade. (BORTONIRICARDO, 2008, p.59)

Porém, há na observação participante em sala de aula especificidades que
devam ser percebidas para que o decorrer da pesquisa e seus resultados se aproximem dos
objetivos demandados. Uma delas diz respeito ao discernimento que o pesquisador tem do
espaço escolar. Mesmo que lhe seja estranho por não conhecer as pessoas e o local, o
ambiente da escola é, para ele, familiar. Para Flick (2009, p.75), o pesquisador “depende da
forma de acesso permitida pelo campo e de sua personalidade definir o quanto serão
instrutivas as descrições dos casos e até onde o conhecimento obtido continuará limitado a
confirmar o que já se sabia anteriormente”.
Geralmente, a pesquisa em educação é produzida por educadores. Estes detêm
conceitos e (pré) conceitos sobre as dinâmicas e o funcionamento da escola pública que
podem influenciar o andamento da pesquisa, já que, em muitos momentos, o investigador
poderá cair na tentação de intervir em situações que não são de sua alçada: na observação
participante o pesquisador não se apresenta como um sujeito neutro, portanto, um roteiro de
pesquisa bem formulado o auxilia nesse processo de investigação.
De fato, se o objetivo do pesquisador é contribuir para uma problematização e
uma clarificação da prática vivida pelo grupo, ele deve preservar uma distância
crítica em relação à realidade e à ação cotidiana do grupo. A verdadeira inserção
implica, portanto, numa tensão permanente entre o risco de identificação
excessiva do pesquisador com os protagonistas da situação em que está inserido e
a necessidade de se manter um recuo que permita uma reflexão crítica sobre a
experiência em curso. (OLIVEIRA, 1985, p.28)

Um dos fatores que nós pesquisadores devemos levar em conta são as
diferenças entre os sujeitos, principalmente em relação às metodologias de ensino
empregadas pelos professores e à maneira de lidar com as situações de ensinoaprendizagem. Também devemos, no momento de produzir o roteiro de pesquisa considerar
algumas situações de dia-a-dia que são repetitivas, sobretudo quando se trata da educação
no Brasil: horários apertados, mudança constantes destes mesmos horários, tempos vagos e
desinformação geral, são alguns fatores que influenciam o andamento da pesquisa:

Já os observadores de sala de aula não se dirigem até a escola apenas para
entrevistar professores e alunos, mas para conviver e experienciar com eles os
diferentes espaços e ambientes de ensino e de aprendizagem escolar. (...) A
presença do pesquisador em sala de aula também não tem garantias de ser sempre
uma experiência. Um pesquisador pode ter uma vivência de um ano em campo
sem mesmo um dia de experiência. O que faz da presença na cultura escolar uma
experiência é a possibilidade de interlocução e reflexão sobre essa cultura.
(CARDOSO, 2009, p. 116)67

Para trabalharmos na conclusão da investigação, que foi o momento em que o
vídeo de Ciências foi exibido para os alunos e a professora, além de alguns membros da
gestão da escola, privilegiamos a conversa com o grupo e a coleta de dados através de um
diário de campo confeccionado a partir de anotações e registros escritos, além daqueles
gravados em áudio e vídeo, onde foram registradas as impressões e falas destes alunos,
alunas e da professora.

5.1- O local e os sujeitos envolvidos na pesquisa.
Uma das nossas primeiras providências foi delimitar o campo de pesquisa a
partir do contato com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Afonso, unidade
escolar localizada no bairro do Baixo Roger, cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. A
escola atende jovens das localidades do Baixo Roger, Roger e Mandacaru, comunidades
carentes da cidade. Até 2002, funcionou nas suas proximidades o aterro sanitário da cidade
e as comunidades citadas sobreviviam basicamente da coleta de materiais no chamado
“Lixão do Roger” e, ainda hoje, muitos moradores sobrevivem da “reciclagem”, mantendo
o mesmo sistema de trabalho que reúne toda a família, inclusive as crianças, na tarefa de
obter renda. No turno da tarde, período escolhido para a realização do trabalho de
investigação, escola conta com 160 alunos, em média.
Outra característica interessante é que existem nesta localidade sedes de
importantes Organizações Não-Governamentais,

que trabalham com crianças e

adolescentes na cidade de João Pessoa, como a Casa do Pequeno David, a Escola de Circo
Piolin e o Projeto Beira da Linha. Estes dados são importantes, pois estas organizações
executam relevantes ações para a erradicação do trabalho infantil e para a integração dos
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jovens à sociedade através de atividades esportivas, culturais e profissionais. Já é
“tradicional” na comunidade os jovens participarem destes projetos, o que já lhes confere
acesso uma cultura diferenciada e que é levada também para a escola, principalmente em
relação a questões como desenvolvimento de trabalho de grupo e de produção cultural.
Conforme Ferreira (2003, p. 70), a escolha de um local de pesquisa em
educação não pode ignorar as múltiplas dimensões dos objetivos da pesquisa, que vão
desde a discussão e/ou implementação de políticas públicas, a análise das realidades
cotidianas em educação, “quer referenciadas ao contexto empírico em que se constroem e
manifestam, quer referenciadas às concepções de mudança social que exprimem e
corporizam.”:
É a partir de meados dos anos 70 e, sobretudo, durante os anos 80 que se opera
uma reemergência da problemática do “local” na investigação sociológica em
educação, estando este fenómeno vinculado, por um lado, a um conjunto de
transformações económicas e sociais e do próprio Estado e da acção pública, e,
por outro, a transformações internas à própria disciplina, com o “retorno do
actor”, o interesse pelos estudos microssociológicos, o desenvolvimento do
trabalho de terreno e a passagem de uma abordagem causal para uma abordagem
interpretativa. Sobretudo através de abordagens etnográficas, assiste-se a uma
renovação dos estudos empíricos e à constituição de novos objectos científicos,
como a “classe” (o contexto da sala de aula), o “estabelecimento de ensino”, a
“relação entre a escola e a comunidade”. (FERREIRA, 2003, p.71)

O grupo estudado na escola selecionada compreendeu uma turma do 9º ano do
ensino fundamental e o nosso trabalho tinha objetivado produzir conteúdo para dois
componentes curriculares: Ciências e História. A sala de aula em que estivemos inseridos
por 3 meses em nossa pesquisa era composta por 19 alunos, dos quais, pelo menos 7
participavam intensamente, naquele momento da pesquisa, de projetos oferecidos pelas
ONGs citados anteriormente, e outros 4 já participaram ou tiveram algum contato com suas
ações. Foram realizadas entrevistas, com perguntas abertas e fechadas que se relacionam.
Dirigidas pelo pesquisador e cujo modelo consta no apêndice 2 deste trabalho as entrevistas
tiveram como objetivo entender o nível de participação das mídias no cotidiano destes
estudantes. Podemos observar no Gráfico 2 abaixo, referente à quantidade de tempo
dedicado à TV por dia:
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Gráfico2: Relacionando a quantidade
1 de horas que a TV fica ligada nas casas dos 19 alunos e alunas da turma
de 9º ano da E.M.E.F. Frei Afonso escolhida para a pesquisa.
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ligada; os que marcaram na entrevista (7) que a TV fica funcionando em suas casas mais do

que 8 horas declararam que todos que estão nas suas casas assistem mais TV do que ouvem
rádio, ou outra forma de informação e entretenimento. A grande maioria (12) disse que não
assiste mais TV por falta de tempo, alguns trabalham (6), fazem cursos (6), apenas 1
declarou não gostar muito de televisão.
Em relação aos diversos tipos de programas televisivos, podemos entender
conforme o Gráfico 3 abaixo, que os dados mostraram que há uma diferenciação de gênero:
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Enquanto a maioria composta pelos meninos (8) mostrou sua preferência por
programas em que a tônica é a violência cotidiana, as meninas, em sua maioria, preferem
programas de variedades, nos quais, a vida tanto das pessoas comuns quanto das chamadas
celebridades são expostas, porém, 3 meninos e 2 meninas mostraram interesse apenas por
esportes e filmes. Em relação ao uso de computadores e acesso á Internet, formulamos uma
pergunta sobre o tempo e local de uso, os resultados podemos entender no Gráfico 4
abaixo:

Gráfico4: Número de horas que os 19 alunos e alunas da turma de 9º ano da E.M.E.F. Frei Afonso escolhida
para a pesquisa utilizam o computador e a Internet.

A maioria dos alunos, tanto os que responderam que passam 4 horas no
computador quanto os que marcaram 6, tem um acesso misto entre lan houses e a escola,
apenas 2 declararam ter computadores em casa com acesso à Internet. Os que acessam duas
horas, o fazem em lan houses e na escola.
Em relação à pergunta 4 da entrevista (ver anexo 2), todos os alunos marcaram
a sequência: redes sociais – jogos – música – vídeo – pesquisa – email. Constatamos então
que, entre os 19 alunos da turma que compõe a pesquisa, a Internet é mais utilizada em sites
de relacionamentos pessoais, jogos online e música. Alguns declararam não assistirem a
mais vídeos por causa da lentidão na velocidade de transmissão de dados da conexão da
Internet que utilizam. O item menos acessado é o “email”, e o quesito “pesquisa” entra
quando o acesso é na escola. Não houve entre meninos e meninas diferenciação naquilo a
que acessam. O item “jogos”, que pode ser mais associado aos meninos, encontra nas
meninas grande participação devido aos jogos das redes sociais.

Sobre o uso da sala de Informática, foi elaborada a pergunta 5 com o objetivo
de aferir as opiniões dos alunos sobre a qualidade do acesso aos computadores neste espaço
da escola. Neste tópico da entrevista atestamos que a Sala de Informática é vista pelos
alunos e alunas como um local privilegiado, pois para maioria sair da sala de aula é bem
mais prazeroso, sendo um sinônimo de que vão assistir a algum filme ou pesquisar na rede.
Porém, para alguns (8), os computadores são de baixa qualidade, limitando ações.
Conforme o Gráfico 5 a seguir:

Gráfico 5: Opinião dos 19 alunos e alunas da turma de 9º ano da E.M.E.F. Frei Afonso escolhida para a
pesquisa sobre a qualidade da Sala de Informática.

Para finalizar a entrevista, perguntamos se algum deles já tinha realizado algum
tipo de vídeo em qualquer formato. Aa maioria dos que responderam sim o fizeram por
possuir câmeras digitais, ou celulares com câmeras, um deles declarou que postou o seu
vídeo no Youtube e três que também participaram de projetos sociais em que ao final foram
realizados vídeos, conforme o Gráfico 6 a seguir:

Gráfico 6: Resposta dos 19 alunos e alunas da turma de 9º ano da E.M.E.F. Frei Afonso escolhida para a
pesquisa sobre se já tinham ou não realizado algum tipo de vídeo.

Com este levantamento inicial de dados, que foram avaliados nos gráficos 2, 3,
4, 5 e 6, pudemos constatar que a TV, o vídeo e o computador e a Internet fazem parte
constante do cotidiano da maioria dos alunos inseridos na pesquisa, constatando a
existência de um ambiente favorável à realização do projeto de se produzir pequenos vídeos
em sala de aula.
Por se tratar de uma turma, a escolha dos sujeitos envolvidos não pertenceu aos
critérios do pesquisador que possuía como objetivo discutir se o uso dos meios audiovisuais
a partir da produção dos alunos pode ser utilizado como ferramenta no processo de ensinoaprendizagem.

Devido aos sujeitos terem sido escolhidos por critério de conveniência
constituindo um grupo que foi naturalmente selecionado, sem a interação do
pesquisador e sem um controle rígido das variáveis, a pesquisa pode ser
caracterizada como um delineamento quase-experimental (...).(MODONEZI,
2008, p. 68)

Por ser um elemento estranho à escola, o pesquisador deve encontrar maneiras
de adquirir a confiança dos atores envolvidos para que o processo de pesquisa ocorra de
maneira fluida e os objetivos e metas, como cronograma e produtos, tenham resultado. Um
dos cuidados do pesquisador que trabalha em sala de aula é obter a confiança dos
professores envolvidos no processo, pois, muitas vezes, os professores desconfiam dos
pesquisadores, ou porque acreditam que ele está a serviço da gestão escolar, ou então
porque acham que estão sendo feitos de cobaias e, no futuro, o resultado da pesquisa não
terá continuidade ou retorno.
Compartilhar experiências é de grande importância para horizontalizar as
relações entre os atores e o pesquisador, tanto no sentido de apresentar propostas para a
resolução de problemas, como para entender as questões que ainda carecem de solução
inserindo-se neste contexto para também estar a par e participante dos problemas que
afloram no cotidiano. Como pesquisadores devemos sempre procurar discutir os problemas
da educação na sala de professores (outro campo rico de coleta de fontes, através da
observação das falas dos professores), tendo claro que estas impressões são importantes
para compreender o processo do cotidiano escolar.

Em relação aos professores, a discussão inicial foi interessante, já que um deles,
a professora de Ciências, relatou que já tivera uma experiência de um trabalho feito por
alunos sobre educação ambiental em que eles propuseram a realização de um vídeo sobre o
tema, o que considerou muito importante como instrumento pedagógico. O professor de
História, por nós relacionado para a pesquisa, aceitou participar indicando que “gostaria de
algo que fizesse os alunos ficarem quietos.68”
Para tentar adquirir a confiabilidade necessária, procuramos ter contato, através
de relações pessoais com membros da comunidade escolar, inicialmente com os dois
professores que foram contatados, a priori, por outro profissional da escola. Posteriormente,
houve a negociação com a direção e a coordenação pedagógica da escola pesquisada.

5.2- As impressões sobre o uso do audiovisual na escola Frei Afonso.

As discussões acerca da linguagem audiovisual na escola estão pouco presentes
na educação pública, apesar da necessidade de se formar cidadãos que tenham a
capacidade crítica de conviver e experienciar os diversos tipos de linguagens midiáticas.
Para melhor compreensão de como estão caminhando a discussão sobre o uso
das TIC na educação entre os nove professores da unidade escolar, escolhidos para a
pesquisa. Produzimos, como método de coleta de dados sobre esta temática, um roteiro de
entrevistas com perguntas mistas. Obtivemos como resultado destas os seguintes dados
contidos nos gráficos compostos pelas interpretações das 9 entrevistas realizadas com
professores e coordenadora pedagógica, conforme os gráficos 7, 8, 9 e 10 abaixo:
A primeira das perguntas objetivas era se o docente havia ou não feito
modificações em sua maneira de ensinar a partir da introdução das TIC na escola, conforme
o Gráfico 7:
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Gráfico 7: Resposta dos professores sobre as modificações no seu fazer pedagógico a partir da
introdução das TIC na escola onde trabalha.

Em relação à pergunta aberta que compõe a questão, podemos tabelar assim:
aqueles que responderam sim declararam que é inevitável que ocorram estas
transformações, os que responderam não declaram que não utilizam porque não conhecem
as técnicas e o/a que respondeu que não sabe declarou que esta discussão não lhe diz
respeito.
A segunda pergunta era sobre o que acham, se positivo ou negativo, da
crescente utilização das TIC pelos alunos, os dados se referem ao Gráfico 8, abaixo:

Gráfico 8: Resposta dos professores sobre o que acham da crescente utilização pelos alunos das
TIC.

Em relação à pergunta aberta que compõe a questão, podemos tabelar assim:
aqueles que responderam que é positivo, o entendem porque as TIC abrem novos
horizontes aos alunos e os que responderam que é negativo, o fizeram por acreditarem que
este uso tem que ser controlado, pois os alunos na maioria das vezes utilizam as TIC apenas
para lazer e para copiar trabalhos.

Também perguntamos sobre o que os professores acham da relação entre a
televisão e os alunos, todos os entrevistados, ao responderem esta questão, acreditam que a
televisão prejudica a capacidade de aprendizagem dos alunos porque toma boa parte de seu
tempo e porque as mensagens veiculadas são prejudiciais, ou por serem “imorais”, ou por
provocarem o consumismo entre os alunos.
A quarta pergunta era sobre se utilizam o vídeo como ferramenta pedagógica,
segundo o Gráfico 9 abaixo:

Gráfico 9: Resposta dos professores sobre se utilizam o audiovisual como ferramenta didática.

Os que responderam sim (3) utilizam o vídeo por este ser uma ferramenta que
ilustra e auxilia o fazer didático, abrindo um diálogo para inserir o componente curricular.
Os que responderam não (6) apontaram diversos fatores, como a impossibilidade de
controlar a turma (1), a falta de acervo compatível com a matéria (2) e os restantes porque
não encontraram satisfação com o resultado obtido (3).
A quinta pergunta versava, entre aqueles que utilizam o audiovisual como
ferramenta pedagógica, se utilizavam a TV Escola como veículo. Todos o que utilizam
audiovisual o fazem com acervo próprio, já que para eles a TV Escola não é acessível.
A sexta pergunta foi se achavam que as TIC poderiam promover uma maior
interação com os alunos, conforme o Gráfico 10 abaixo:

Gráfico 10: Resposta dos professores sobre se acham que a inserção das TIC promoverá modificações no
ensino que levem a uma maior interação e diálogo com os alunos.

Aqueles que responderam sim afirmaram que as TIC poderiam aproximam a
escola ao cotidiano dos estudantes e ajudam a promover um maior diálogo, transformando a
aula em algo mais dinâmico. Os que responderam não declararam que os alunos precisam
mais de disciplina do que de diálogo.
A última pergunta versava sobre os que os entrevistados acham da formação
que obtem, através de programa federais, estaduais, e municipais, já citados anteriormente,
para a utilização das TIC no fazer pedagógico. Todos declararam que a formação é
insuficiente. Os que possuíam pouca prática no uso dos computadores e aparelhos digitais
assinalaram o pouco tempo dos cursos oferecidos por estes órgãos, os que têm prática
maior acham que a formação não mostra as possibilidades de utilização das TIC. Além do
que, em relação ao uso do audiovisual na educação, praticamente inexiste uma capacitação,
apenas 1 declarou que soube que a TV Escola faz cursos na área.
Ao avaliarmos as falas dos professores e de membros da gestão, podemos
deduzir que o processo de inserção das linguagens midiáticas na educação pública
brasileira está carecendo de centralidade e que os agentes da educação, em sua maioria,
resistem ainda ao processo de inserção das mídias na escola, mesmo existindo uma
pressão, tanto dos alunos quanto das gestões escolares, para a sua utilização, e apesar da
demanda existente por esta discussão, esta não encontra continuidade, não resistindo a
modismos e interpretações desconetadas das práticas sociais, confirmando a afirmação de
que:
Estamos deslumbrados com o computador e a Internet na escola e vamos
deixando de lado a televisão e o vídeo, como se já estivessem ultrapassados, não

fossem mais tão importantes ou como se já dominássemos suas linguagens e sua
utilização na educação. (MORAN, 2002, s/p)69

Dedicamos um momento à observação do uso do vídeo na escola pesquisada,
no qual notamos que o professor utilizou um filme de forma ilustrativa, procurando
relacionar a ocupação da terra e os problemas sociais advindos da concentração fundiária
através do documentário “Cabra Marcado para Morrer”, de Eduardo Coutinho. A
proximidade do filme com a realidade dos alunos foi muito bem entendida por estes. O fato
do filme ter sido realizado na Paraíba e o de alguns alunos se reconhecerem como oriundos
do município ou da região onde foi realizado o documentário foram muito bem explorados
pelo professor de Geografia que fez uma ponte entre a ocupação rural e suas consequências
nas áreas urbanas, além de procurar buscar nos depoimentos dos alunos histórias
familiares.
Decerto que o equipamento que a escola oferece, um projetor e caixas de som,
além do espaço da sala de informática que é adaptada para o uso como sala de vídeo,
facilita em muito a apresentação de filmes com conteúdo ilustrativo, mas a escola carece de
acervo e não há uma política específica para a linguagem audiovisual, como uma integração
maior ao Programa TV Escola.
Porém, segundo o coordenador do DETIC, não há uma política voltada para a
área audiovisual, e, conforme a coordenadora pedagógica da escola, o vídeo é um
instrumento ilustrativo importante na educação de hoje: “Não se pode conviver sem vídeo
na escola, sem passar um filme, um documentário (sic), porque os alunos não conseguem
ficar o tempo todo na sala de aula parados, tem que ter alguma coisa dinâmica.” 70

5.3- O projeto da criação de um vídeo: roteirizando, filmando, editando e
exibindo
A partir desta avaliação inicial e tomada de contato com os sujeitos da unidade
escolar pesquisada, procuramos apresentar duas propostas dois professores de matérias
diferentes, em que cada grupo produziria um vídeo de conteúdo curricular. O primeiro
69
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grupo foi composto pela turma de dirigido pela professora de Ciências. A proposta da
criação de um vídeo de Ciências se adaptou perfeitamente ao conteúdo didático que a
mestra trabalhava no momento. Propusemos para os alunos criarem, experiências que
demonstrassem as Leis de Newton, reproduzindo alguns experimentos que demonstrassem
fenômenos explicados através das Leis de Newton: a primeira, a Lei da Inércia; a segunda,
a Lei da Dinâmica, e a terceira, o Princípio da Ação e da reação.
Apresentamos à turma a viabilidade de se produzir um vídeo com média de 3
minutos, relatando as experiências criadas pelos alunos e professora. A função do
pesquisador foi a de fazer uma assessoria técnica explicando as possibilidades do uso da
câmera e da linguagem, além de algumas propostas de resolução de problemas. Neste
processo, houve a necessidade de dois encontros em sala de aula para uma breve
apresentação de alguns conceitos básicos sobre audiovisual, quando o pesquisador, através
da oferta de uma oficina, apresentando a história do audiovisual, gêneros e linguagens
cinematográficas, além de um debate sobre processos de recepção e difusão de mensagens
baseados nos conceitos de ética e estética e responsabilidade social. Estes encontros
também foram utilizados para a definição dos gêneros dos vídeos a serem criados.
Foram organizadas então as tarefas do primeiro grupo, nas quais os alunos
tiveram a função de pesquisar as leis de Newton, propor experiências que as comprovassem
e organizar um cronograma de trabalho, conforme o calendário escolar das aulas de
Ciências.
O segundo grupo foi o dirigido pelo professor de História que deixou a cargo
dos alunos a tarefa de pesquisar sobre o tema e apresentar a pesquisa para que o vídeo fosse
produzido, mas, apesar de ter se colocado à disposição para que o projeto se realizasse, não
participou da elaboração de um cronograma em que dispusesse tempo de aula para a
confecção do vídeo. Mesmo assim, o pesquisador, em conjunto com o grupo de alunos da
área de História, fez uma pesquisa na Internet sobre a Ditadura Militar, tema pertinente ao
9º ano do ensino fundamental, recolhendo digitalmente fotos, músicas, documentos, filmes
e outros arquivos sonoros e iconográficos para, posteriormente, conforme já dissemos,
produzirem uma apresentação de slides com música de fundo e depois convertê-la em
formato de vídeo.

A pesquisa digital foi extremamente satisfatória, pois alguns alunos, ao
tomarem contato com a história dos chamados “anos de chumbo”, se identificaram
sobremaneira com a luta travada naquele período, principalmente a desenvolvida pelos
estudantes contra a repressão política e a censura e pela democracia.
O processo de criação de um roteiro desenvolvido em um grupo de trabalho
formado por alunos requer planejamento e direcionamento, principalmente em relação aos
dados a serem pesquisados, coletados e sistematizados, aos gêneros de linguagem que
devem ser discutidos, e ao tempo do vídeo que deve ser adequado em relação à quantidade
de informações:
No contexto do roteiro, a produção da escrita envolve vários aspectos de caráter
cognitivo e criativo, tais como: antecipações, planejamento, organização lógica
das informações e dos fatos pesquisados e coerência entre as imagens, textos e
sons, respeitando os parâmetros do tempo e do foco intencional do produto, isto é
do vídeo. (PRADO, 2005, p.3)71

A professora de Ciências abraçou o projeto distribuindo os grupos de pesquisa,
cada um responsável por uma lei de Newton, determinando-lhes a cada grupo a tarefa de
descobrir e elaborar de que forma poderiam ilustrar as tais com experiências, além de ter,
em conjunto com os alunos, elaborado um cronograma em que dedicava tempo de suas
aulas para que o projeto se realizasse, também incentivando os alunos que participavam do
projeto com notas na sua matéria.
A primeira tarefa dos alunos foi a de entender como as leis de Newton agem
sobre os objetos que foram escolhidos (bolinhas e carrinhos). A professora então levou
várias propostas de experiências com as leis de Newton para que os alunos tivessem clareza
de como explicar a dinâmica destas. Em um segundo momento, os alunos descreveram as
leis e determinaram a forma com que o vídeo poderia ser apresentado. Os alunos decidiram
que escreveriam as leis para que um locutor as anunciasse conforme fossem relatadas as
experiências.
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Neste momento, o pesquisador começou a notar problemas com o grupo de
História, pois como não havia no horário das aulas tempo determinado para a produção do
roteiro, tivemos que utilizar horários vagos para que os alunos tentassem ordenar os dados
coletados. Porém, sem a supervisão do professor e seu incentivo, como o que fora feito pela
professora de Ciências, os alunos e alunas, já envolvidos em outras tarefas e com a chegada
do último mês do período letivo, não desenvolveram a habilidade necessária para a
continuidade de um projeto como este que requeria a produção de um cronograma.
No dia marcado para a captura das imagens que comporiam o vídeo de
Ciências, surgiram alguns problemas que foram muito bem contornados pela equipe, e
ainda contribuíram para um maior aprendizado por parte dos alunos, da professora e do
pesquisador.
Ao chegarmos na escola, o grupo foi informado pela direção de que a prefeitura
tinha enviado (sem aviso) um grupo de trabalhadores para pintar a unidade escolar em
pleno período letivo. Com isso, várias salas foram interditadas e algumas aulas tiveram de
ser adiadas. A professora, mais uma vez, apostando na atividade, exigiu que a sua aula
tivesse prosseguimento dispensando parte da turma que não comporia o vídeo de Ciências e
viabilizando um tempo específico no calendário pedagógico para as filmagens.
Os alunos foram incentivados a manipularem os equipamentos de filmagem e a
organizarem o espaço do set. Um dos momentos mais importantes quando aflorou um
debate sobre quem deveria ser o locutor do vídeo. O aluno escolhido anteriormente para
fazer a locução, no exato momento de sua realização, preferiu não mais participar, gerando
um impasse na produção, prontamente resolvido após outro aluno se prontificar a fazer a
narração, conforme o vemos na figura 1 abaixo:

Figura 1 – Foto do aluno na locução do vídeo. Reprodução de um quadro do vídeo “As Leis de
Newton”. Acervo pessoal

Outro ponto importante foi a criação de um travelling72, como forma de
solucionar o problema de filmar os pés de uma aluna andando em direção à câmera para
compor a experiência da lei da ação e reação. Foram feitos testes de imagem e todos
concordaram que não era satisfatória a imagem capturada com a câmera nas mãos
acompanhar os pés, então optou-se por criar um mini-travelling feito com um carrinho de
brinquedo e fita adesiva fixando o equipamento. A ideia surgiu após o pesquisador ter
relatado como em produções profissionais o problema do movimento de câmera é
resolvido, o nosso mini-travelling deu constância ao movimento e manteve a estabilidade
das imagens capturadas, conforme as figuras 2, 3 e 4 :
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Além de denominar o movimento de câmera em que esta se desloca; é também associado ao equipamento
que possibilita a câmera se mexer sem balançar, já que o movimento da câmera na mão faz com que a
imagem fique tremida e/ou sem foco.

Figura 2

Figura 2 – Foto da equipe no momento da filmagem, em destaque o mini-traveling. Quadro retirado das
imagens gravadas em vídeo no dia da filmagem pelo pesquisador. Acervo pessoal

Figura 3

Figura 3 - Foto da equipe no momento da filmagem. Quadro retirado das imagens gravadas em
vídeo no dia da filmagem pelo pesquisador. Acervo pessoal

Figura 4

Figura 4 – Sequência de passos exemplificando a terceira lei de Newton. Reprodução de um
quadro do vídeo “As Leis de Newton”. Acervo pessoal

Para produzir as experimentações sobre o tema proposto, foram utilizados
objetos de cena (bolinhas e carrinhos), que compuseram o ambiente animado da
experiência. Estas ideias foram trazidas pela professora que relatou ter pesquisado na
Internet experiências animadas com as leis de Newton. A professora alegou que seria
importante utilizarmos miniaturas e elementos animados, pois acredita, por experiência
própria, que auxiliam melhor a compreensão e o processo de elaboração do conhecimento
por parte dos estudantes sobre as leis de Newton, conforme ilustra a figura 5 abaixo:

Figura 5 - Foto da equipe no momento da filmagem, em destaque os objetos de cenareprodução de um quadro do vídeo “As Leis de Newton”. Acervo pessoal

No momento da filmagem, a professora abriu a discussão perguntando a todos
os presentes sobre a sua compreensão acerca das leis de Newton e instigou os alunos a se
pronunciarem sobre o tema do vídeo, discutindo com eles o sentido de cada experiência
recriada, incentivando-os a reproduzirem na prática essas leis.
A edição do vídeo de Ciências ocorreu de maneira coletiva. Os alunos foram
encaminhados para a sala de informática e, em conjunto com os monitores, pudemos fazer
uma nova ordenação do espaço o que permitiu a todos os alunos participarem da edição, já
que a tela do computador foi projetada na parede. Os alunos foram incentivados a
utilizarem o computador através de um processo de revezamento, clicando nas imagens e
sons, manipulando as ferramentas do programa de edição.
O programa utilizado para a edição foi o MOVIE MAKER. Este software,
como já falamos, traz algumas limitações, como o fato deste programa não dispor de
ferramentas que possibilitem sobrepor as imagens. Por conta desses fatores, no momento da
captura de imagens, procuramos, a partir das orientações do pesquisador, gravá-las em
blocos, já que o referido programa não faz cortes horizontais e não trabalha com trilhas73.
Os blocos a que nos referimos antes, significam o seguinte: cada cena teve que ser gravada
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A maioria dos programas de edição tem uma interface que trabalha criando trilhas horizontais,
possibilitando inserir e mesclar imagens, o que o MOVIE MAKER não possibilita.

separadamente. Neste sentido, compusemos sete sequências de imagens que formam,
dispostas uma atrás da outra, constituindo a montagem final.
A escolha da trilha sonora ocorreu a partir da informação de que o som no filme
deve compor o ambiente. Após várias propostas, foi escolhida uma trilha instrumental. Esse
debate foi longo, já que muitas ideias apareceram, porém não havia arquivo e nem tempo
para compor as imagens e sons propostos, então um arquivo comum foi utilizado.
Foi ressaltada a importância dos vídeos conterem referências, tanto no que diz
respeito ao conteúdo, como também referenciar os dados da escola e dos participantes do
projeto. Após assistirmos vários vídeos com trabalhos escolares e que se encontram em
sites de exibição de audiovisuais na Internet, notamos que estes, geralmente, não contêm
créditos dos autores, da unidade escolar e do professor da matéria, mas decidimos que
haveria tais informações no nosso vídeo, pois deveríamos ter a consciência de que estamos
falando para o mundo, já que a proposta era exibi-lo na escola e na rede mundial de
computadores.
Um fator positivo que pode ser percebido foi o fato de que dois alunos se
interessaram sobremaneira com o processo de edição e em vários momentos interpelaram o
pesquisador com perguntas sobre softwares, quais máquinas suportam o trabalho com estes
programas, como começar uma edição, onde procurar cursos de edição de vídeo, visando
fazer desse ofício uma profissão no futuro.
A exibição do vídeo na escola aconteceu para todos os membros da turma de 9º
ano, a professora de Ciências, a coordenação pedagógica e os monitores de informática.
A empolgação, característica típica dos adolescentes, foi total quando se
deparam com o produto final fruto do trabalho coletivo. A satisfação diante do trabalho
realizado por todos entusiasmou o grupo, e em particular a professora de Ciências, que
declarou: “Estou muito satisfeita com o trabalho realizado e espero ter condições de fazer
outros iguais a este”.

Os alunos e professores foram incentivados a utilizarem o computador
acessando ao site Youtube no endereço em que se encontra a janela de exibição do vídeo 74
realizado na escola durante a nossa pesquisa participante.
A assistência do vídeo produzido pela escola na rede mundial de computadores
provocou variadas reações na comunidade escolar, principalmente em relação ao
autoreconhecimento e a constatação de que existem muitas possibilidades abertas pela
produção audiovisual na escola por alunos e professores, pois conforme Miranda (2008,
p.65): “Embora os vídeos produzidos pelos alunos esbarrem em obstáculos que

interferem nos quesitos técnico e estético, a construção simbólica da mensagem situa o
indivíduo que a produz no lugar do sujeito socialmente diferente.”75
Por outro lado, houve um sentimento de decepção por parte de alguns alunos
reunidos no grupo de História. Apesar dos membros do grupo terem realizado a tarefa de
pesquisar sobre o tema, não foram incentivados suficientemente pelo professor para que
concretizassem o trabalho. E, no momento da exibição do vídeo de Ciências, vários
declararam arrependimento por não terem se dedicado mais e concluído o vídeo.
5.4 – Considerações sobre como foi produzir um vídeo na E.M.E.F Frei
Afonso.
Produzir um vídeo em uma escola pública foi uma atividade que nos
proporcionou entendermos várias das questões pertinentes ao tema que estamos estudando.
Desde a discussão inicial, quando adentramos à Escola Municipal Frei Afonso, procuramos
levantar as potencialidades do uso do vídeo como instrumento de mediação pedagógica e,
assim, colocamos, ao longo de nossa pesquisa, à disposição dos professores as técnicas de
uso do vídeo em sala de aula, até no momento da conclusão do vídeo coletivo e de seu
debate final, quando os alunos e a professora de Ciências avaliaram nosso trabalho conjunto
e se declararam satisfeitos em terem participado deste tipo de atividade.
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Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Az3RbVnD0as.
Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000439997, acesso em setembro
de 2010.
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A primeira dificuldade foi a de encontrar professores que realmente se
envolvessem no projeto. O exemplo da professora de Ciências que abraçou a proposta e
levou-a até o fim, demonstrou que a disposição do professor em participar deste processo
de incorporação das TIC no cotidiano escolar é fundamental para que esta inserção se dê de
modo a construir uma metodologia dialógica. Compreendemos que a instrumentalização da
escola é importante, mas ela não vai encontrar plenitude se não houver a sua valorização e a
participação do professor. Podemos exemplificar isso com o fato de que a câmera de vídeo
que a escola em que pesquisamos dispunha nunca ter sido utilizada, até o dia da filmagem
do vídeo de Ciências.
Com as tecnologias digitais e a comunicação em rede, amplia-se o problema
existente na escola a respeito de como utilizar a televisão, o videocassete, o
retroprojetor e outras tecnologias. O aparato tecnológico está na escola, mas o
professor, aquele que auxilia na construção e mediação do conhecimento de seus
alunos, ainda não se sente preparado para utilizá-lo ou ao fazê-lo demonstra muita
insegurança. Desta forma, os alunos de classes populares ficam de fora do que,
para Martin-Barbero (2004), é estratégico: a inserção da educação no processo de
comunicação da sociedade atual. (SCHNELL, 2009, p.113)

A escola está sendo estimulada a trabalhar utilizando as TIC como ferramentas,
mas em que contexto?
Diante de tantas mudanças, discute-se o trabalho realizado com as tecnologias no
âmbito da educação. Os professores estão sendo desafiados a repensar seu
compromisso frente às novas condições que estão sendo produzidas socialmente
nesse contexto de globalização. Aponta-se a necessidade de atualização do
cotidiano escolar, de equipamentos mais modernos e de profissionais com outras
competências. Ou seja, a escola é confrontada com a necessidade de aprender a
conviver com as novas tecnologias, trilhar novos caminhos, bem como assimilar
esses percursos a fim de que o novo possa ser de fato compreendido. (Idem,
p.115)

Um dos principais documentos do Governo Federal sobre a introdução das TIC
na sociedade, O Livro Verde, elaborado por um extenso grupo de trabalho, nos aponta a
necessidade de a escola estar atenta à formação do cidadão na dita sociedade da informação
que requer um conjunto de habilidades e competências necessárias para que o indivíduo
tenha participação efetiva na coletividade. Estas habilidades e competências não se
encontram apenas na esfera técnica, mas fundamentalmente no âmbito da participação
política.
A atração que as novas tecnologias exercem sobre todos – de formuladores de
políticas e implementadores de infra-estrutura e aplicações de tecnologias de
informação e comunicação até usuários de todas as classes e idades – pode levar

a uma visão perigosamente reducionista acerca do papel da educação na
sociedade da informação, enfatizando a capacitação tecnológica em detrimento de
aspectos mais relevantes. Pensar a educação na sociedade da informação exige
considerar um leque de aspectos relativos às tecnologias de informação e
comunicação, a começar pelo papel que elas desempenham na construção de uma
sociedade que tenha a inclusão e a justiça social como uma das prioridades
principais. (TAKAHASHI, 2000, p. 45)

Procurando efetivar estas proposições em uma dimensão prática, incentivamos
os aprendizes a se envolverem coletivamente no trabalho proposto. E, pudemos notar,
principalmente no momento da filmagem, uma adesão ativa à proposta de se criar um vídeo
em sala de aula, alimentando uma crescente horizontalização das relações na escola. Em
vários momentos, foram os alunos que propuseram soluções aos problemas encontrados,
bastando para a professora gerenciar e organizar os conceitos trabalhados no vídeo. Foi
importante perceber como alguns alunos se comportam nestes momentos. Há aqueles que
ficam calados, mas se dispõem a arrastar mesas, há aqueles que tomam a câmera para si e
não querem largar mais, há os que querem aparecer em “papéis principais”, mas desistem
na hora, e há ainda aquele aluno que passou todo o tempo de preparação do projeto retraído,
mas, na hora em que se fez necessário, se prontificou a fazer o papel de locutor, colocando
a sua imagem como a referência do vídeo.
Neste sentido, a prática, o fazer, ou seja, a produção, traz uma dimensão concreta
e pragmática para a reflexividade. Esta foi a conotação que a minha pesquisa
conferiu ao conceito de prática de ressignificação. Assumimos as consequências e
os riscos de experimentar com os adolescentes uma iniciativa que, de certa
maneira, contribuiu para confirmar a hipótese de que a pedagogia é feita de
possibilidades. (OROFINO, 2005, p. 126)

Este foi um trabalho que envolveu experimentação, tanto do ponto de vista do
componente curricular (Ciências), pois foram trabalhadas experiências científicas, quanto
do ponto de vista da integração das TIC ao ensino, já que os alunos nunca tinham
participado de uma produção de vídeo.
Atividades experimentais na perspectiva construtivista são organizadas levando
em consideração o conhecimento prévio dos alunos. Adotar esta postura
construtivista significa aceitar que nenhum conhecimento é assimilado do nada,
mas deve ser construído ou reconstruído pela estrutura de conceitos já existentes.
Deste modo, a discussão e o diálogo assumem um papel importante e as
atividades experimentais combinam, intensamente, ação e reflexão. (HAYASHI,
2010, p.2)76
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Disponível em: http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/4mostra/pdfs/300.pdf, acesso em
dezembro de 2010.

O fazer apresenta riscos, o principal deles é a frustração com a não conclusão
das atividades, esta é uma responsabilidade que deve ser experimentada tanto pelos
professores, quanto pelos educandos. Uma das reflexões que este fazer nos trouxe é a de
que muitos obstáculos devem ser contornados para que haja continuidade nas ações
empreendidas. A falta de organização e de respeito por parte de gestores públicos com o
cotidiano escolar, os horários apertados e a falta de comunicação entre os integrantes das
unidades de ensino são situações que devem ser superadas diariamente pelos professores
que se propõem a formular propostas reflexivas para o ensino. Porém, para que seja
realmente efetiva, esta superação deve integrar todos os elementos da comunidade escolar.
Segundo Alarcão (2001), está nos interesses convergentes dos elementos existentes no
processo educativo a possibilidade da criação de uma consciência coletiva produzida a
partir de reflexões sobre a prática educativa e da crescente produção de conhecimento na e
sobre a escola.
A instituição escolar, em sua ambiguidade intrínseca, vive um cotidiano repleto
de contradições, conflitos e lutas internas pelo domínio do poder e do saber. Hoje,
na sociedade do conhecimento e também na escola, vive-se tempos e incertezas e
rápidas mudanças notadamente no que diz respeito às informações. (...) Em face
dessas exigências, para as quais muitas vezes a escola não tem soluções, o que
gera conflitos, não é suficiente contar com professores reflexivos que constroem
conhecimento individualmente em seu cotidiano escolar. (ALARCÃO, 2001, p.
71)

No processo de filmagem, durante o momento do set, percebemos que apesar
de demonstrarem intimidade com os aparelhos midiáticos, a relação dos educandos com
aquilo que “é da escola” era marcada por certo grau de estranhamento. Alguns alunos e
alunas que foram estimulados a manipularem os equipamentos demonstraram alguma
timidez para tocarem na câmera ou no computador, alegando que tais objetos eram de
propriedade da escola. Esse dado pode refletir a prática cotidiana da escola em não interagir
com os alunos de maneira que eles se pensem como parte integrante do espaço escolar e
como proprietários coletivos dos aparelhos ali disponíveis, e também pode demonstrar a
falta de estímulo à participação desses jovens. Segundo Guedes (2007), os estímulos à
participação dos jovens pobres na sociedade brasileira contemporânea ocorre de forma
pragmática, voluntária e socialmente responsável, devendo a escola modificar seus
conceitos de participação limitada, para uma atuação efetiva dos alunos e alunas na escola:

É fundamental estimular a participação política espontânea e institucionalizada do
aluno, como um requisito necessário à viabilização de processos de
democratização da escola pública (...). O discente, por ser um interlocutor
privilegiado na análise da conjuntura escolar, constitui-se em um ator coletivo
que deve ser consultado tanto no momento do planejamento quanto na execução
de atividades administrativo-pedagógicas da escola (...). (GUEDES, 2007, p141)

Em vários momentos dos encontros com os atores da pesquisa, a linguagem
televisiva sempre se encontrou presente na discussão, seja na forma de crítica, como a aluna
que declarou que “gostaria de fazer algo bonito, nada de morte”, antes mesmo de termos
começado a discussão sobre gêneros televisivos, seja na aceitação de formas de linguagens
comuns à veiculação televisiva. A escolha de um modelo próximo ao jornalismo televisivo
direcionado por um narrador que determina o rumo das mensagens, demonstrou a grande
influência do formato “Jornal Nacional”, ou do “Correio Verdade” 77. Os jovens passaram a
se referenciar a partir de tais modelos, principalmente tendo a concepção de que basta uma
imagem e um locutor para que a mensagem seja entendida como verdadeira. Conforme
Leite (2005, p.65), “os jovens se apropriam dos discursos veiculados pela comunicação de
massa, quando passam a ser enunciadores de “novos discursos”, criados por eles
exatamente no confronto entre o que veem e o que produzem”.
O professor como organizador e promotor da produção de conhecimento na
escola é fundamental para a realização de propostas como a que desenvolvemos em nossa
pesquisa. O papel que a professora de Ciências desempenhou no projeto se tornou um
exemplo de como perseverar para promover uma educação dialógica e horizontalizada,
mesmo envolvida com as atuais condições do ensino:
Esta convicção indica que além de ter um horizonte maior para a sua atividade, o
professor também tem formas de ir realizando-se no cotidiano do trabalho na sala
de aula (mediações pedagógicas). Isto é importante enfatizar na perspectiva
dialética, projeto não é apenas explicitação de finalidades; é também competência
para ler a realidade, elaborar o plano de ação, colocar em prática e avaliar. Uma
tal clareza e posicionamento significa, portanto, não apenas que tem uma utopia,
mas que, muito mais que isso, vive uma utopia.( VASCONCELLOS, 2007, p. 54)

Desde o primeiro momento, a docente abraçou o projeto, não só no
encaminhamento prático das questões pertinentes ao funcionamento da proposta, como
também se dispôs a discutir intensamente os rumos da inserção das TIC na escola. Sua
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atuação se apresentou em duas frentes, a sistematização e produção de conhecimento e a
organização de tarefas.
O diferencial observado em relação ao posicionamento da professora de
Ciências determinou que o projeto tivesse conclusão. Por outro lado, o posicionamento do
professor de História também determinou que a proposta de se fazer um vídeo não
encontrasse continuidade. Houve em relação aos dois grupos o encaminhamento
cronológico das tarefas a serem realizadas desenvolvidas em conjunto com os professores:
a pesquisa dos temas, a elaboração do roteiro, a definição do gênero cinematográfico, a
captação de imagens e finalmente, a edição. Os dois grupos realizaram a pesquisa e a
definição do gênero cinematográfico, porém, no momento em que passávamos ao concreto,
ou seja, a organização dos dados para a captura das imagens, baseados no roteiro, o
professor de História optou por reunir os dados pesquisados pelos alunos e sistematizá-los
em uma prova escrita, o que de certa forma provocou frustração em alguns alunos que já
estavam a preparar uma música sobre o tema, porém, a ausência de estímulo por parte do
professor e o calendário exíguo, principalmente quando se tratando de uma turma de 9º ano,
impediram a conclusão do vídeo. O pesquisador, neste momento, se encontrou diante de um
impasse, ao mesmo tempo em que não poderia fazer uma intervenção no programa do
professor, também se sentiu frustrado por não ter sido concluído o vídeo sobre a Ditadura
Militar.
Sobre a edição, avaliamos que houve em relação aos projetos que envolvem
adolescentes na produção audiovisual um salto significativo. Um dos entraves neste tipo de
realização se encontra no momento em que os produtores se deparam com o problema da
edição. Em muitos casos, como os relatados por Mondonezi (2008) e Orofino (2005), por
exemplo, os alunos participam da construção do roteiro, das filmagens, mas não possuem
condições técnicas de participarem da edição. Para nós, conseguir que o vídeo fosse editado
em conjunto pela turma foi um ganho significativo para o projeto, porque o grupo pôde
entender como se produz um vídeo, desde o seu processo inicial até o processo final com a
montagem, e, assim, os alunos e alunas tiveram a possibilidade de o fazer por completo.
Esta participação teve condições de acontecer por dois motivos: o primeiro porque
conseguimos em conjunto com os monitores de informática, que a tela do computador

usado para a edição fosse projetada no telão para que todos pudessem participar, como
programado anteriormente; e o segundo pelo fato de utilizarmos um software de edição
acessível e compatível com o conhecimento de informática dos alunos, o Windows Movie
Maker:
Com uma lógica de funcionamento semelhante às pastas do Windows XP, este
software de edição de vídeo da Microsoft possibilita diversas opções pedagógicas
interdisciplinares. Dramatizar situações históricas e registar processos de
pesquisa são alguns dos exemplos de sua utilização. Este software ajuda a
estimular a criatividade do aluno, ao mesmo tempo que confere ao aluno o
estatuto de autor. Através do WMM, os alunos podem tornar-se os realizadores
de filmes, criar os seus próprios argumentos, dramatizar um texto, criar histórias,
tendo ao dispor vários cenários que podem ser utilizados a partir de diferentes
perspectivas. Os alunos podem criar trabalhos originais e criativos respondendo
às exigências curriculares disciplinares e não-disciplinares ao mesmo tempo que
estão motivados para a aprendizagem de conteúdos em particular. Utilizar este
tipo de ferramentas cognitivas implica uma mudança acerca de como os
computadores devem ser usados nas salas de aula. (CRUZ e CARVALHO, 2007,
p. 241-242)

Para a finalização de nossa pesquisa participante, foi aberto, após a exibição do
vídeo, um debate entre os alunos e alunas, professora e coordenação pedagógica sobre a
utilização do vídeo como ferramenta de mediação pedagógica . Ao optarmos por uma
pesquisa qualitativa, tínhamos claro que nossa finalidade não era o levantamento de
hipóteses como na pesquisa quantitativa, mas trabalhar com o conceito de geração de
asserções, como entende Bortoni-Ricardo (2008). A asserção é uma afirmação na qual o
pesquisador precipita seus entendimentos sobre os resultados que a pesquisa poderá
trazer.
Neste debate, no qual realizamos gravações em áudio, foram apresentadas algumas
asserções que, ao analisarmos as falas dos alunos e alunas, professora e coordenadora
pedagógica, viriam a ser confirmadas ou não.

a) Os principais problemas encontrados no decorrer da atividade se
referem à dificuldade de organização, do trabalho em grupo, da falta de hábito com o
trabalho colaborativo e a gestão de tempo.
Professora: A desorganização dos alunos é resultado da falta de hábito com o
diálogo, as crianças falam muito e debatem pouco, tanto na escola quanto em suas casas, a
falta de hábito com a pesquisa também contribui para aumentar as dificuldades.

Alunos e alunas: Há muita confusão na hora do trabalho em grupo, ninguém
sabe dividir as tarefas, acaba que poucos fazem o trabalho de muitos.
Coordenadora pedagógica: A dificuldade em controlar os estudantes é muito
grande, então qualquer projeto que eles participem é muito importante.
b) A criatividade e a participação dos estudantes e professores é
estimulada com o uso do vídeo por esta ser uma ferramenta lúdica, que provoca a
participação e é uma linguagem próxima dos jovens.
Professora: Os alunos se sentiram muito à vontade na realização do vídeo, a
satisfação em começar e terminar uma atividade foi muito grande e acredito que eles
aceitaram muito bem o método e o conteúdo foi repassado.
Alunos e alunas: As aulas deveriam ser sempre com atividade, ou no
computador, ou com o vídeo, filmar foi bom, como também foi saber como se faz um
vídeo.
Coordenadora pedagógica: Foi muito bom ver a escola usando vários tipos de
materiais, como a câmera e o computador, isso nunca tinha ocorrido antes, tentaremos
incentivar que outros professores também utilizem.
c) A escola deve incentivar a discussão das linguagens midiáticas para uma
leitura crítica em relação às mensagens veiculadas pela cultura audiovisual.
Professora: A televisão prejudica muito, os alunos devem diminuir o tempo de
assistência e deve haver um estímulo para o professor entender o que são essas linguagens
para poder usá-las.
Coordenadora pedagógica: É a primeira vez que eu vejo essa discussão e acho
pertinente que seja feita, infelizmente, temos poucos recursos e pessoal para seguir neste
caminho.
d) A proposta de produzir um vídeo é uma ferramenta de mediação
pedagógica justificável do ponto de vista de uma educação dialógica e participativa.

Professora: Do ponto de vista do diálogo é excelente e também é muito bom
para passar conteúdo.
Coordenadora pedagógica: Muito boa, pena que não vejo muita possibilidade
de ter continuidade, os professores têm pouco conhecimento de como fazer um vídeo.
e) Os realizadores do vídeo encontram satisfação na atividade realizada e
no fato de o vídeo ter sido exibido e eles poderem se reconhecer, mostrar aos pais e aos
colegas. A satisfação pela realização estimula a aprendizagem, desperta novos
significados, o intercâmbio entre os pares, a afetividade.
Professora: Gostei muito do trabalho e espero no ano que vem estimular os
alunos a fazerem vídeos com experiências.
Alunos e alunas: A gente aprende melhor assim, fazendo alguma coisa e não
sentado o tempo todo.
Coordenadora pedagógica: É muito bom para a escola mostrar que tem feito
esse tipo de trabalho, a comunidade se vê e fica estimulada, todo mundo quer aparecer na
Internet, quem não quer?
f) O uso do vídeo como ferramenta de mediação pedagógica estimula
aprendizagens.
Professora: Eu aprendi muito, desde o vídeo feito por um aluno ano passado e
esse, vi que posso estimular outras formas de participação, gostei porque a gente tem que,
hoje em dia, se diversificar muito senão o aluno reclama.
Alunos e alunas: Acho que aprende mais, sim, e ano que vem vamos querer
fazer mais vídeos.
Coordenadora pedagógica: Aprendi que com o equipamento que temos na
escola muito mais coisa pode ser feita com vídeo, além de passar filme.

6 – Considerações finais: discutindo as possibilidades do audiovisual na
escola.
Ao iniciarmos este projeto, o seu principal objetivo era discutir como a
tecnologia do vídeo pode ser utilizada como instrumento de mediação pedagógica quando
os alunos são produtores. Porém, no decorrer da pesquisa, este objetivo foi se ampliando no
sentido de entendermos que a linguagem audiovisual faz parte do cotidiano dos estudantes
e a de que sua linguagem deve também fazer parte da formação geral dos educandos
incentivando-os a produzirem a leitura crítica das mensagens veiculadas pelas mídias,
principalmente as televisivas.
As perguntas que passamos a fazer no decorrer desta pesquisa passaram, então,
a estar em duas grandes esferas de compreensão, a primeira se refere a como a escola
pública está participando do processo de inserção desta tecnologia na educação e a segunda
se encontra na busca pelo entendimento de como os educadores podem utilizar o vídeo
como ferramenta pedagógica. Estas perspectivas nos levaram a entender que o uso dos
meios devem ser inseridos na escola não apenas como complementos de práticas
pedagógicas, mas como ferramenta essencial ao processo de ensino-aprendizagem,
compondo o currículo escolar.
Nesta perspectiva os meios devem ser explorados pela escola não como
acessórios, mas como um instrumento indispensável ao trabalho (...). Isto
significa dizer que as tecnologias devem ser utilizadas na escola não só como
instrumentos pedagógicos para facilitar, diversificar e melhorar o nível de
aprendizagem, mas também como objeto de conhecimento. Para Belloni (1991) a
integração da mídia à escola tem que ser realizada necessariamente em dois
níveis: 1) como instrumento pedagógico, fazendo suporte para a melhoria da
qualidade de ensino, e 2) como objeto de estudo fornecendo meios para o
domínio desta nova linguagem. Pode-se, porém, pensar nos dois níveis como as
duas faces sempre presentes de um mesmo todo complexo. Ao ser utilizada pelo
professor, automaticamente a tecnologia entrará em contato com o aluno, e o uso
que o professor está fazendo dela permitirá: 1) a melhora da qualidade de ensino
e 2) a leitura crítica da tecnologia e do mundo. (LEITE, 2005, p. 66)

A primeira parte de nossa pesquisa constituiu-se na tentativa de produzir um
histórico sobre como esta linguagem está adentrando à escola, a partir do entendimento de
que a TV está presente na escola, como está presente na maior parte da sociedade brasileira,
e de que os alunos referenciam boa parte da sua cultura a modelos televisivos.

Por maior que seja a presença dos meios de comunicação na experiência
cotidiana das crianças e adolescentes, mesmo que esta invasão defina os
contornos da uma nova cultura, de novas relações sociais, novos modos de
representar e perceber a realidade, ainda assim os avanços no campo da
educação, sobretudo avanços metodológicos, são lentos e em completo
descompasso com as mudanças culturais. (OROFINO, 2005, p. 152)

As discussões levantadas acerca da implementação do uso das TIC na escola
pública nos levaram a tentar interpretar o processo de investimento maciço, seja em verbas,
seja em pessoal, que o Ministério da Educação tem feito nos últimos 20 anos. Nesse
sentido, no histórico da execução destas políticas, concluímos que há um processo inverso
em relação às tecnologias. A gestão do MEC tem promovido uma política, que conforme
compreendemos, vem a reboque dos avanços tecnológicos. O maior exemplo disso é o
Programa TV Escola, criado com o sentido de promover a capacitação de professores à
distância. No entanto hoje, com a invasão da Internet 2.0, esta capacitação está mais ligada
ao uso da web do que ao uso da TV, mesmo que haja uma integração das mídias entre a TV
Escola e a Internet através da TV escola Digital. As escolas não as utilizam na maioria dos
casos estudados, como podemos constatar nos trabalhos de Draibe (1999), Rocha (2005) e
Pretto (2010). No caso da pesquisa empreendida por nós, isso ficou bem claro: a escola não
utiliza a Internet e o Programa TV Escola de forma associada, não há acervo disponível e
nem organizado, além da ausência da figura do professor responsável pelo programa.
Pergunta-se hoje se a TV Escola deve ser reformulada no sentido de levar para a
escola a discussão da linguagem audiovisual, inserindo-a na formação geral do aluno e no
cotidiano da educação, formulando projetos que fortaleçam e incentivem a produção
regional e local, também inserindo as Universidades Públicas e seu enorme aparato
tecnológico e humano neste processo.
Assistindo-se à programação da TV Escola, percebe-se uma grande vontade em
melhorar a qualidade do ensino no país. Programas produzidos no Brasil que
falam da realidade brasileira, em geral, têm uma boa qualidade e estimulam a
reflexão e a discussão em torno da solução para problemas nacionais e regionais.
Porém existem alguns problemas que devem ser resolvidos visando a melhoria da
qualidade do Programa. Muitos programas veiculados ainda apresentam-se
distantes da realidade brasileira, muitos são traduções, alguns vídeos são
fantasiosos e pouco coerentes com o currículo das escolas públicas e do contexto
brasileiro. Esta situação fica pior quando se considera a diversificação de culturas
das regiões brasileiras. É necessário estimular a produção local de materiais
didáticos contextualizados. Neste sentido, políticas públicas desempenham papel
importante na proposição de parcerias de setores, que fragmentados não
convergem para ações coletivas.( SCHWARZELMÜLLER, 2004, p.154)

O maior ponto positivo se encontra no fato de que o Programa TV Escola foi e
é um dos principais promotores do estabelecimento do audiovisual na escola, contribuindo
para que o uso do vídeo na educação como ilustração e referência esteja cristalizado como
uma metodologia dinâmica para o ensino, além de ser um dos principais disseminadores
das informações e conceitos pedagógicos. Há a cobrança sobre os professores para que
utilizem o vídeo, inclusive referendada nas falas dos atores envolvidos na pesquisa. Tanto
educadores, como educandos e, principalmente, os gestores colocam o uso necessário do
vídeo como elemento que transforma a aula em algo mais dinâmico e menos enfadonho.
Instrumentalizar a escola com a tecnologia disponível no mercado não é o
principal quando se trata de políticas públicas para a educação. Precisamos de ações que
garantam o acesso a estes equipamentos sim, mas que, em conjunto, apresentem políticas
de formação que ofereçam a compreensão da lógica do funcionamento e as possibilidades
quanto ao uso das variadas mídias.
No nosso projeto, promover a discussão do discurso televisivo e da cultura do
consumo demonstrou que há na escola pública espaço para o debate destas questões. Esta
discussão quando feita na escola traz à tona várias concepções sobre como a televisão é
entendida pelos sujeitos, corroborando as ideias de alguns autores citados na nossa
dissertação, como Martím- Barbero (2000 - 2008), Orofino (2005), Costa (2009) quando
vemos que “o consumo televisivo dos alunos se mostrou um processo complexo,
multifacetado e permeado por diversas instâncias sociais”, conforme Felipe (2009, p. 73)
Apesar da diversidade ser uma das marcas das expressões culturais
identificadas nos atores envolvidos em nossa pesquisa, observamos que estas expressões se
apresentam com um discurso homogêneo e formador de modelos. A maioria dos
participantes da pesquisa exprimiram o desejo de partilhar de estilos de vida e modelos sociais
análogos aos mesmos modelos defendidos pela cultura do consumo. Como nos adverte Sarlo
(2004, p.26):
As identidades, dizem, quebraram.(...) O mercado unifica, seleciona e, além
disso, produz a ilusão da diferença através dos sentidos extramercantis que
abarcam os objetos adquiridos por meio do intercâmbio mercantil. O mercado é
uma linguagem e todos nós procuramos falar algumas de suas línguas: nossos
sonhos não tem muito jogo de cintura. Sonhamos com coisas que estão no
mercado.

Freire (1982) nos coloca a questão da produção cultural como um dos marcos
da dominação. E nesta atual fase da economia de mercado, uma das principais formas de se
produzir cultura é a educação para o consumo, que podemos entender como uma educação
permanente, portanto, seria uma das funções da escola cidadã o combate à cultura do
consumo e suas formas de representação.
Na sociedade de consumidores somos constantemente ensinados, segundo os
moldes da melhor pedagogia do exercício e do exemplo, a formatar nossas ações
rigorosamente dentro de preceitos e táticas que fomentam a realização dos
desígnios dessa sociedade. (COSTA, 2009, p. 35)

Produzir uma cultura alternativa à cultura do consumo traz a necessidade da
escola produzir conhecimento. Hoje, estão dispostos variados gêneros de produção cultural
acessíveis à escola. A linguagem fílmica e em particular o vídeo podem ser grandes
instrumentos de divulgação de informações, tanto gerais como comunitárias, e de produção
de modelos heterogêneos aos difundidos pela cultura do consumo, estimulando que a escola
se torne um espaço de promoção de cultura, não apenas da cultura acadêmica, mas
principalmente da cultura de vida.
Uma das primeiras questões levantadas aos sujeitos envolvidos em nossa
pesquisa foi a do desafio de fazer-me entender. Em quase todos os momentos em que
explicitamos a proposta de uso do vídeo na sala de aula, aqueles poucos professores que se
colocaram à discussão, geralmente, citaram um vídeo interessante para passar na sala,
sendo “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado o campeão das citações. Tínhamos que explicar
que o vídeo como ilustração era um instrumento importante, principalmente o vídeo citado,
porém, estávamos querendo um pouco mais. O nosso projeto possuía uma preocupação de
fazer com que os alunos passassem a compreender a linguagem audiovisual, que deveria ser
trabalhado tanto como método de aprendizagem quanto de compreensão de linguagens.
Ressaltamos que neste processo o aprender fazendo para nós era um caminho a se seguir.
Passada a fase inicial em que os alunos e alunas se mostraram apenas curiosos
ao participarem da proposta, a curiosidade se transformou em atuação. Fazer o vídeo
passou a fazer parte das conversas externas à sala de aula dos estudantes da turma de 9º
ano, demonstrando que houve um entendimento dos atores envolvidos na pesquisa de que o
uso do vídeo pode fazer parte do cotidiano.

Podemos avaliar que a transformação do sentimento de curiosidade para a
atuação ocorreu incentivado pelo caráter experimental do projeto, pela sua natureza lúdica e
contemporânea, pela aproximação e identificação com as linguagens midiáticas, pela
presença externa de um pesquisador na escola, trazendo outras propostas de ensino
diferentes das que habitualmente lhes são oferecidas , e, pelo caráter coletivo da produção .
Produzir um vídeo é sinônimo de construir aprendizagens, pois ao envolvermos os alunos
neste processo, há uma verdadeira motivação que desenvolve capacidades e destrezas, visto
estarem num ambiente dinâmico, onde podem adquirir habilidades como leitura, pesquisa,
trabalho em grupo e comunicação entre os pares.
Um dado importante a se considerar está relacionado à palavra escrita. Nas
falas dos educadores, reconhecemos uma contradição existente entre a linguagem midiática
e a linguagem escrita. Identificam dentre os alunos uma resistência à utilização do texto
escrito como forma de aprendizagem e, ao mesmo tempo, alguns relacionam o uso do vídeo
e da informática fora da escola como uma forma que as crianças e adolescentes encontram
de escaparem da sociedade grafocêntrica, da leitura e do livro.
Em nossa pesquisa observamos que a palavra escrita tem lugar nesta construção
de aprendizagens, a criação de um roteiro, de legendas e cartelas contidas no vídeo,
demonstraram a preocupação dos estudantes com aquilo que estaria certo ortograficamente,
pois até no momento em que estávamos editando o vídeo, uma das preocupações que
afloraram entre os aprendizes foi a de que não houvesse erros de ortografia, porque seria
assistido por outras pessoas além deles. Apesar de preferirem outras mídias à palavra
escrita, a maioria concordou que uma ortografia correta é fundamental para a compreensão
pelo outro.
Outro elemento importante que aflorou no decorrer da pesquisa e que podemos
discutir foi o fato de que passou a existir nos educandos a conscientização de que é possível
se comunicar com o outro além daqueles que eles conhecem. Esse outro pode estar dentro
ou fora da escola. Este componente foi discutido sob a visão de que é necessária uma
responsabilidade ética no processo de produção de informações.

Esta discussão levantou o debate sobre a estética dos gêneros televisivos
exemplificado pelas mensagens veiculadas em programas de cunho noticioso e de
entretenimento que primam pela veiculação direta de informações sem o mínimo critério de
seleção. Passamos para a compreensão de que a veiculação de mensagens deve estar
vinculada aos objetivos e a quê o grupo quer alcançar. Portanto, não caberia (e foi muito
satisfatório este entendimento, porque partiu dos estudantes), segundo o aluno François,
“fazer uma coisa troncha78, cheia de erros”.
Neste intento, podemos sim, identificar o vídeo como uma poderosa ferramenta
de mediação pedagógica, é um instrumento que aproxima os estudantes da escola e os
possibilita falarem, seja sobre conteúdos didáticos ou sobre seu cotidiano. No decorrer do
projeto, pudemos identificar, através das falas dos alunos e alunas e nas atitudes da
professora de Ciências, que a produção do vídeo tem um caráter de horizontalização do
ensino, no que a maioria pode participar, cada um desenvolvendo suas habilidades,
opinando e construindo conhecimento em conjunto.
Este processo de mediação pedagógica não está completo apenas pela utilização
das tecnologias contemporâneas, ele compreende principalmente a vontade de dialogar,
participar e delegar responsabilidades.
Podemos considerar como fator importante na proposta de utilização do vídeo
como produção discente, o respeito ao direito de uma educação cotidiana para toda a
comunidade escolar, para que, assim, a participação efetiva de todos se concretize. Um dos
fatores que podemos constatar foi certa timidez dos alunos e alunas quando eram
incentivados a manipularem os equipamentos. Por um lado, essa timidez pode ser explicada
pelo medo de errar, de ser notado pelo erro, e, por outro, lado um respeito aprendido na
escola de que equipamento público não deve ser tocado pelos estudantes. Em vários
momentos, como pesquisador que atua na área das TIC, nos deparamos com equipamentos
guardados e/ou subutilizados. Podemos explicar essa situação ou pela falta de
conhecimento e formação dos gestores que ainda não compreenderam as possibilidades de
uso das TIC na escola, ou pelo temor que estes demonstram diante da possibilidade de
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danificação dos equipamentos. Esse medo só se justifica se não houver na escola uma
política de dar responsabilidade e poder aos alunos e alunas para que tenham consciência de
que todo equipamento escolar está voltado, em última instância, para a aprendizagem e,
portanto, deve ser sempre utilizado pelos alunos.
Na E.M.E.F. Frei Afonso, a figura dos monitores de informática minimiza o
problema da pouca utilização dos equipamentos, pois estão sempre disponíveis, conforme a
marcação de horários na sala de informática da escola, mas não conseguimos identificar
uma política desenvolvida pela gestão da escola de horizontalização do uso dos
equipamentos.
Nossa pesquisa também apresenta a dimensão do quanto os alunos e alunas, a
partir do momento que passam a ter intimidade com os aparelhos eletrônicos da escola,
passam a identificar a necessidade de manutenção e ordem no uso destes aparelhos. O
estudante que produz um vídeo na escola e encontra satisfação com o resultado obtido não
vai querer que este mesmo equipamento esteja quebrado ou sem condições de utilização, é
o que supomos ao avaliarmos as falas cotidianas dos alunos em relação aos equipamentos
da escola.
Ressaltamos que a valorização do processo de aprendizagem foi uma das
tônicas fundamentais de nossas ações, e, a participação humana o que direcionou as formas
de relacionamento que valorizaram ou não a aprendizagem. Transferir o ponto central da
educação voltada para o ensino como transmissor de informações e voltá-la
prioritariamente para a aprendizagem, requer a participação direta dos educadores como
organizadores da informação e promotores de práticas dialógicas.
A participação dos professores neste processo de aprendizagem determinou as
formas de relacionamento que puderam ser verificadas entre os educadores e os aprendizes,
durante a nossa pesquisa, mas como destaca Vasconcellos (2007, p.78):
Na abordagem que estamos fazendo, não queremos cair na armadilha de
considerar o professor como vilão (como se fosse o único responsável pelo
fracasso da educação) ou como vítima (como se estivesse impossibilitado de fazer
qualquer coisa em função das determinações estruturais). O professor como
qualquer agente social, está perpassado por inconsistências, incoerências. A

grande questão que se coloca é como vai trabalhar suas contradições, em que
direção vai procurar a superação.
Cabe, pois, ao professor desembaraçar-se de uma posição reativa, defensiva e
partir para a autocrítica e (re)construção de sua proposta político pedagógica.
Sabemos que não é tarefa simples, mas absolutamente necessária.

O projeto nunca teve como objetivo a comparação de atitudes por parte dos
educadores, porém, no decorrer da pesquisa, a postura diferenciada destes em relação a
outras formas de ensinar que passam além da formação conteudista, predominante na
educação brasileira, demonstrou que os educadores precisam rever atitudes pedagógicas
para romper a relação de conflito existente entre os educadores e educandos e isso só
poderá ser feito através do diálogo e da interação.
Chegando ao fim dessa análise do uso da produção de um vídeo como
ferramenta de mediação pedagógica, salientamos que o conjunto das discussões realizadas
geraram algumas conclusões que podemos listar assim:
a)

Devemos superar a visão instrumental e ufanista em que a

educação se encontra em relação às TIC, a escola está sendo instrumentalizada,
porém a capacitação dos professores para seu uso encontra muitos problemas, o
primeiro deles está no princípio do conceito de capacitação, que, está
relacionado a adquirir habilidades para manipular equipamentos, diferente do
conceito que defendemos de formação contínua e geral nas linguagens, que,
além da ideia de instrumentalizar os professores, lhes daria a capacidade de
entender e relacionar os processos educativos e comunicativos, oferecendo-lhes
condições para entenderem as possibilidades que as TIC, como instrumentos de
mediação pedagógica podem trazer.
b)

Ao discutirmos as possibilidades do uso do vídeo na escola,

foi levantada a questão de que está havendo um deslumbramento com a
informática na escola e, com isso, o vídeo passou a ser visto como uma
linguagem auxiliar, aumentando ainda mais o fosso entre a linguagem televisiva
e as linguagens correntes na escola. Pudemos notar, na nossa pesquisa, que o
vídeo passou, com a aquisição dos computadores, a ser um mero suporte
ilustrativo, com raríssimas exceções, afinal, em 3 meses de pesquisa na
E.M.E.F. Frei Albino, segundo a pauta de utilização da sala de informática, o

vídeo foi utilizado apenas duas vezes e pelo mesmo professor. Podemos
constatar então que não estão sendo inseridos na formação geral dos educandos
a discussão e ensino das linguagens audiovisuais, mesmo diante do fato de que,
quando levantado, esse debate encontra respaldo significativo na escola, devido
a demanda social pela democratização e diversificação dos meios de
comunicações.
c)

Uma pedagogia que utilize os meios como fim e não como

instrumento, necessariamente, trará a discussão sobre o uso das TIC nas ações
pedagógicas e é natural que este novo, como concepção dialética, entre em
contradição e desafie as formas tradicionais de ensino e as ideologias
dominantes nos meios de comunicação. A escola pode e deve confrontar estas
concepções através de “processos que acelerem e intensifiquem uma
reflexividade social”. (OROFINO, 2005, p. 151)
Neste sentido, a escola pode desempenhar um papel estratégico como espaço
cultural crítico em que sejam mediados, ressignificados (consumo e produção
críticos) os conteúdos veiculados pelas mídia. Daí a necessidade de continuarmos
a investir em metodologias de leitura crítica dos meios, representações sociais e
ideologias. (IDEM, 2005, p.151)

d) A escola deve promover o ingresso dos estudantes aos bens culturais e a
instrumentalização das escolas com equipamentos de vídeo, computadores e Internet
possibilita a democratização do ingresso às TIC e à dita sociedade da informação. Porém,
devemos ter o cuidado de democratizar também as formas de acesso a essas tecnologias
através da educação para a liberdade, tanto de expressão como de ações.

e) É correto afirmar que o uso das TIC na educação é irreversível. Devemos
estar atentos para que o processo de mediação pedagógica tal como o entendemos, para se
completar, deve ter uma perspectiva dialógica, e aos educadores e educadores, devem ser
dadas condições para que consigam entender e escolher com quais tipos e formas de
comunicação midiática trabalhar, posto que nós tivemos condições de escolher a
linguagem audiovisual como nossa ferramenta prioritária nesse processo de mediação e
reconhecemos essa possibilidade de decisão como positiva à educação.

f) Procuramos no decorrer desta dissertação trabalhar com o conceito de
linguagens, no caso as linguagens midiáticas e em especial a linguagem audiovisual. O
nosso interesse reside em levar a discussão da necessidade da educação não apenas no
sentido

dos sujeitos conseguirem ler e reproduzir

a

linguagem audiovisual.

Fundamentalmente nossa proposta é a de que na educação, os seus agentes, sejam eles
educadores ou educandos, sejam capazes de produzir nesta linguagem, para isso, o
aprender fazendo se demonstrou uma prática pedagógica eficiente na concretização destes
objetivos.
g) O desenvolvimento deste trabalho teve como uma de suas motivações
experimentar a possibilidade de uma escola produtora de conhecimento. Nesta escola, a
prática cotidiana do aprender fazendo motiva que este conhecimento seja elaborado,
organizado e difundido, por isso, esta informação produzida na escola pode ser ampliada
na medida em que esta prática se torne cotidiana, possibilitando transformar a escola em
um local produtor e fomentador de conhecimento.
Gostaríamos de encerrar com uma citação de Anísio Teixeira que há 48 anos
demonstrou as possibilidades pedagógicas do uso das tecnologias da época, mesmo sem
Internet, ou computador, elementos fundamentais na composição da dita sociedade das
informações. Teixeira previu que a escola produtora de conhecimento deveria se
transformar em uma oficina de construção de saberes, uma produtora, no sentido de
produção cultural. Uma escola que consiga algo além de reproduzir conhecimento, mas
fundamentalmente criá-los, recriá-los e organizá-los. Uma escola que seja referência em
termos de comunicação para a sua comunidade. Hoje, com a profusão de equipamentos,
cada vez menores e com preços mais acessíveis, a educação tem condições tecnológicas de
criar esta oficina, este laboratório de experiências sensoriais que o audiovisual pode nos
proporcionar.
Porque são extraordinários os recursos tecnológicos que terá para se fazer um
mestre da civilização científica, podendo para isto utilizar o cinema como
forma descritiva e narrativa e a televisão como forma de acesso a mestres
maiores que ele. O mestre seria algo como um operador dos recursos
tecnológicos modernos para a apresentação e o estudo da cultura moderna, e
como estaria, assim, rodeado e envolvido pelo equipamento e pela tecnologia
produzida pela ciência, não lhe seria difícil ensinar o método e a disciplina
intelectual do saber que tudo isso produziu e continua a produzir. A sua

escola de amanhã lembrará muito mais um laboratório, uma oficina, uma
estação de televisão do que a escola de ontem e ainda de hoje. (TEIXEIRA,
1963, p. 12).
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8 - APÊNDICES
Apêndice – 1 - Modelo de Entrevista

Entrevista – Uso das mídias na escola - professores
E.M.E.F Frei Afonso

Nome: ________________________________________________________________
Quantos anos trabalha na escola:_______________ Matéria:____________________
1 -A instrumentalização da escola com aparelhos digitais e computadores tem modificado
sua forma de atuação?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe
Opine____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 – O que você acha da crescente utilização pelos alunos das Tecnologias da Informação e
Comunicação (computadores, Internet, televisão e vídeo)?
( ) Positivo ( ) Negativo ( ) Não sabe
Opine____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3 -A televisão auxilia ou prejudica a capacidade de aprendizagem dos alunos?
( ) Prejudica ( )Auxilia ( ) Não sabe
Opine____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4 -Você utiliza o audiovisual como ferramenta didática?
( ) Sim ( )Não ( ) Não sabe
Opine____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5 - Se faz uso do audiovisual, quais os veículos utilizados?
( ) TV Escola ( )Acervo próprio ( ) outros
Opine____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 – Você acha que a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação vai promover
modificações no ensino que levem a uma maior interação e diálogo com os alunos?
( ) Sim ( )Não ( ) Não sabe
Opine____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7 - Como está a formação dos professores em relação à inserção nas Tecnologias da
Informação e Comunicação?
( ) Suficiente ( )Insuficiente ( ) Não sabe
Opine____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Apêndice – 2 - Modelo de Entrevista

Entrevista – Uso das mídias na escola - alunos
E.M.E.F Frei Afonso

Idade ___________ Série_____________
1 - Quantas horas por dia a TV/Vídeo fica ligada na sua casa?
( ) 0 ( )+2 ( )+4 ( )+6( )+8 ( ) Não sabe
Explique__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2 - Marque de 1 a 7 os tipos de programas na TV/Vídeo que você mais gosta de assistir.
( ) Noticiário ( )Esportes ( )Violência ( )Filmes ( ) Novelas ( )Variedades
Explique__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 - Quantas horas por dia no computador ( ) 0 ( )+2 ( )+4 ( )+6 ( )+8 ( ) Não sabe
Explique__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 4Marque de 1 a 7 os seus principais acessos na Internet e Computador.
( ) Redes Sociais ( ) Email ( ) Vídeos ( ) Música ( ) Pesquisa ( ) Jogos
Explique__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5 - O que vc acha da sala de informática da escola? ( ) Boa ( ) Ruim ( )Não sabe
Explique__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6 – Algum de vocês já fez algum tipo de vídeo?
( ) Sim ( ) Não ( )Não sabe
Explique__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

