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RESUMO 

 

O presente trabalho, que assume característica qualitativa de investigação, busca 
responder o seguinte problema de pesquisa: os professores que utilizam meios de 
comunicação em sala de aula tem incorporado aspectos relacionados à Mídia-
Educação às suas práticas pedagógicas? Nesse sentido, primeiramente, 
identificamos, dentre os 45 professores de Língua Portuguesa e Estrangeira 
Moderna, atuantes na rede estadual pública de Guaratuba, no litoral do Paraná, 
quantos integram os meios de comunicação em suas aulas, bem como os meios de 
comunicação utilizados por eles. Posteriormente, a partir da experiência de 4 
docentes, propusemos compreender como eram integrados os meios de 
comunicação às suas práticas para, então, pensar sobre aspectos estruturantes da 
formação continuada, considerando a perspectiva da Mídia-Educação, ferramenta 
pedagógica e objeto de estudo. Na primeira etapa, considerada como exploratória, 
coletamos 38 questionários de professores de escolas e colégios estaduais da área 
urbana e rural do município. Na segunda etapa, considerando aspectos relativos ao 
tempo de experiência como docente, localidade da escola onde trabalham, e meios 
de comunicação já utilizados em sala de aula, realizamos entrevistas semi-
estruturadas, coleta de dados a partir de plano de aula e observação de práticas 
docentes. Nosso referencial teórico está embasado em autores das áreas da 
Comunicação e da Educação, como Martín-Barbeiro (2004; 2008; 2014), McLuhan 
(1977; 2011), Castells (2010); Lévy (1999), Freire (1987; 1996) e Nóvoa (1992a; 
1992b). Em relação a interface dessas duas áreas, a Midia-Educação, consideramos 
Belloni (2009; 2012). Fantin (2005; 2006; 2012), Rivoltella (2009; 2012) e 
Deliberador (2012). Quanto às tecnologias de informação e comunicação (TICs) e 
meios de comunicação, os autores utilizados foram Brito e Purificação (2011), 
Sancho (2006) e Sodré (2002). Uma análise de Conteúdo baseada em Bardin (2008) 
definiu a metodologia para a categorização dos dados coletados. Assim, 
identificamos que apenas um dos professores, segundo as suas compreensões 
sobre o termo meio de comunicação, não utiliza algum recurso tecnológico e 
mediático em sala de aula, e que 76% dos docentes apresentam interesse em 
formação continuada sobre Mídia-Educação. Dentre esses, 23 professores tem seus 
interesses vinculados a aprofundamento pessoal sobre o tema e/ou como uma 
possibilidade de melhoria de suas aulas para os alunos. Também identificamos que, 
apesar da oferta de formação continuada na região litorânea do Paraná não ser 
representativa como a da capital do estado, suas práticas podem ser consideradas 
dentro de uma das perspectivas da Mídia-Educação, a dimensão de ferramenta 
pedagógica. Além disso, constatamos que a compreensão dos professores sobre os 
termos tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias não se estabelecem como 
algo claro e objetivo e que seus entendimentos sobre Mídia-Educação podem ser 
relacionados a políticas governamentais ou metodologias de práticas docentes. 
Assim, apontamos a necessidade de processos formativos que considerem a 
perspectiva das mídias na educação também como objeto de estudo, para uma 
abordagem crítica dos meios. E também que considere a necessidade de formação 
do professor não somente sobre a Mídia-Educação, mas também a partir da 
perspectiva mídia-educativa, com abordagens teóricas e práticas nos processos de 
formação continuada sobre a área de interface da Comunicação e da Educação. 
 

 



 

 

Palavras-chave: Professores. Mídia-Educação. Litoral do Paraná. Apropriação dos 
meios. Formação continuada.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work, which assumes qualitative characteristic of research, intends to 
answer the following research problem: have the teachers who use media in the 
classroom incorporated aspects related to Media Education to their teaching 
practices? In this sense, first of all, it was identified, among 45 teachers of 
Portuguese and Foreign Modern Language, who work in public schools of 
Guaratuba, in the coast of Paraná, how many teachers are using the media in their 
classes, as well as examples of media used by them. And secondly, from the 
experience of four teachers, we proposed to understand how the medias were 
integrated to their practices to, finally, think about structural aspects of continuing 
education, considering the perspective of media education, educational tool and 
object of study. In the first stage, considered as exploratory, we have distributed and 
retrieved 38 questionnaires from the teachers who teach in state schools in urban 
and rural area of the municipality. And in the second stage, considering aspects of 
the time of experience as teacher, school where they are working, and the media 
they have used in the classroom, we conducted semi-structured interviews, data 
collection from lesson plan, and observation of teacher practices. Our theoretical 
framework is grounded in authors of Communication and also Education area, as 
MartÍn-Barbero (2004; 2008; 2014), McLuhan (1977; 2011); Castells (2010); Lévy 
(1999), Freire (1987, 1996) and Nóvoa (1992a; 1992b). About the interface of these 
two areas, Media Education, we considered Belloni (2009; 2012); Fantin (2005; 
2006; 2012); Rivoltella (2009; 2012), Deliberador (2012). And authors related to 
Information and Communication Technologies (ICTs) and media we used Brito and 
Purificação (2011), Sancho (2006) and Sodré (2002). About the methodological part 
of the data analysis, we categorize the information using the Bardin‟s (2008) Content 
Analysis. Thus, we found that only one of the teachers, according to their 
understanding of the term medium, does not use any technology and media in the 
classroom, and that 76% of teachers have interest in continued education on Media 
Education. Out of these, 23 teachers have their interests linked to personal 
deepening on the subject and / or as an opportunity to improve their lessons for the 
students. We also found that, although the offer of continued education in the coast 
of Paraná is not enough as in the capital of the State, their practices can be 
considered within one of the perspectives of Media Education, the dimension of 
educational tool. In addition, we found that the understanding of teachers about the 
terms technology, medium and/or media are not established as something clear and 
objective and that their understanding of Media Education can be related to 
government policies or methodologies of teacher practices. Thus, we point out the 
need for educational processes which consider the perspective of the media in 
education also as an object of study, for a critical approach to the media. And also it 
is necessary to consider the need for teacher training not only about Media 
Education, but also from the media-education perspective, with theoretical and 
practical approaches in continuing education processes on Communication and 
Education interface area. 
 

Key-words: teachers; Media Education; coast of Paraná; appropriation of the media; 
continued education. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Quando buscamos um tema para pesquisar prezamos por algo que nos 

motive a conhecer mais e mais, teórica e empiricamente, uma problemática e em 

muitas situações essa motivação vem da aproximação da temática de pesquisa com 

as experiências de vida do (a) pesquisador (a). Comigo não foi diferente e algumas 

questões surgem a mim, enquanto mãe de uma criança que recém inicia sua jornada 

na educação básica, professora recém-formada e estudante pesquisadora como 

preocupações a medida que tenho me envolvido, pessoal e academicamente, com 

determinados temas. E parafraseando uma colega de mestrado sobre a relação do 

pesquisador com a pesquisa, se é para “se „sujar na lama‟ do terreno da pesquisa”, 

nada melhor do que se sujar com algo que te represente, que te faça sentido, e que 

por isso pode te agregar mais e melhores significados, como também a outras 

pessoas. 

Nasci em Curitiba, mas morei grande parte da minha vida, até então, no litoral 

do Paraná, especialmente em Guaratuba. Minha formação no ensino fundamental 

ocorreu integralmente na rede pública nesse município, assim como parte do ensino 

médio, e as minhas duas graduações e uma especialização em outra cidade do 

litoral, Matinhos. 

 Apesar de não ter iniciado minha formação acadêmica na área da 

comunicação ou educação, minha segunda graduação, no curso de Licenciatura em 

Linguagem e Comunicação, me aproximou das discussões que se encontram na 

interseção desses dois campos, especialmente ao desenvolver atividades 

extensionistas na região litorânea, para a divulgação e popularização científica. E foi 

ao buscar metodologias de abordagens de conteúdos para desenvolver trabalhos 

com crianças e jovens, público-alvo do projeto de extensão, que me deparei com as 

discussões e práticas ligadas a Mídia-Educação e Educomunicação.  Porém a 

sensibilização para a questão da formação docente surgiu à medida em que fui me 

envolvendo com a docência e, assim, me tornando também uma professora.  

Dessa forma, minha ligação com a pesquisa tem a ver não apenas com a 

experiência acadêmica, mas também com a minha trajetória de vida. 
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1.1. A PESQUISA 

 

A aproximação das mídias aos processos de ensino e aprendizagem 

apresenta-se como uma das interfaces que a Comunicação e a Educação têm 

estabelecido nos últimos tempos. E a relação entre essas duas áreas do 

conhecimento pode ser pensada também a partir do entendimento de que as 

práticas educativas são também práticas comunicativas, pois como afirma 

Gonçalves (2008, p. 73) a “educação faz-se no encontro com o outro e, por 

conseguinte, emerge na relação e no diálogo”.   

Entretanto, as mudanças vivenciadas na sociedade em relação aos avanços 

tecnológicos e processos de comunicação não tem sido incorporadas pela Escola na 

mesma medida, visto que os meios de comunicação, especialmente os eletrônicos, 

estão cada vez mais presentes na vida dos estudantes, mas ainda excluídos dos 

processos educacionais (BELLONI e BEVORT, 2009). 

Ao se pensar em como integrar as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) na educação, visto que as TICs já estão presentes no cotidiano 

do jovem, é importante considerar a necessidade de formação docente, pois é o 

professor o interlocutor/mediador responsável pelos processos de ensino-

aprendizagem.  

No entanto, se pode perceber que a preocupação não está voltada para a 

formação docente e contínua, pois como bem afirmou Belloni (2009, p. 18), os 

investimentos ainda estão concentrados “na aquisição de equipamentos, que por 

sua vez é apenas resultado da pressão do mercado”. E ainda, como afirma Porto 

(2012), as iniciativas de formação docente até então propostas apresentam um 

caráter basicamente técnico.  

Quando comparados os processos de formação continuada realizados no 

município de Guaratuba, no litoral do Paraná, em 2013 e 2014 pelo Núcleo Regional 

de Educação (NRE) de Paranaguá, aos ofertados na capital do estado nos mesmos 

anos, no que diz respeito a abordagens sobre Tecnologias e Informação e 

Comunicação, a discrepância apresenta-se muito grande. Os cursos e oficinas 

realizados no litoral não alcançam  10% das atividades da mesma natureza, 

propostas em Curitiba.  

Se apenas uma abordagem para o uso das Tics não pressupõe uma 

proposta sobre Mídia-Educação (ME), percebemos a necessidade de se pensar a 
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formação docente para além da inserção das mídias no contexto escolar como 

meros instrumentos, trazendo uma perspectiva que objetiva pensar a relação entre 

educação e comunicação como processos mediadores (SILVERSTONE, 1999, apud 

RIVOLTELLA, 2009).  

Partindo da premissa de que os professores já têm incorporado em suas 

práticas docentes o uso dos meios de comunicação, apesar dos processos de 

formação continuada ainda serem basicamente técnicos, conforme Porto (2012), 

chegamos ao seguinte problema de pesquisa: Os professores que utilizam meios de 

comunicação em sala de aula têm incorporado aspectos relacionados à Mídia-

Educação em suas práticas pedagógicas? 

Entendendo a Mídia-Educação como um processo que visa a utilização das 

mídias como objeto de estudo e também ferramenta pedagógica (BELLONI, 2009), 

essa pesquisa apresenta como objeto empírico o uso dos meios de comunicação em 

práticas pedagógicas docentes, e tem como objetivo geral identificar se as práticas 

pedagógicas dos professores que utilizam meios de comunicação podem ser 

consideradas práticas Mídia-Educativas. Este objetivo, por sua vez, se divide em 

outros três, específicos: diagnosticar o interesse dos professores sobre o uso das 

mídias na educação; identificar como os professores incorporam as mídias em suas 

aulas; propor aspectos estruturantes para a formação continuada sobre Mídia-

Educação.  

Iniciamos o primeiro capítulo dessa pesquisa discutindo a relação de uma 

sociedade envolvida com as mudanças tecnológicas e a situação da instituição 

Escola nesse contexto. 

No segundo capítulo trazemos a inserção dos meios de comunicação ao 

processo de ensino-aprendizagem a partir da Mídia-Educação, que considera o uso 

das mídias como ferramenta pedagógica e também como objeto de estudo.  

No terceiro capítulo apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, 

que tem caráter qualitativo e se divide em duas etapas: a primeira se inicia com a 

realização de uma pesquisa exploratória com 38 professores de Língua Portuguesa 

e Língua Estrangeira Moderna da rede pública estadual de ensino, que atuam no 

município de Guaratuba no Litoral do Paraná; e a segunda se estabelece a partir da 

análise dos dados da primeira etapa da pesquisa, especialmente em relação ao 

tempo de docência dos professores, aos seus entendimentos sobre meios de 

comunicação e à localidade de atuação deles. Contamos com a participação de 4 
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docentes nessa etapa  e utilizamos, principalmente, os conteúdos das entrevistas 

semi-estruturadas para a análise sobre como os professores têm utilizado as 

tecnologias, os meios de comunicação e/ou as mídias em suas práticas 

pedagógicas. Também contamos com dados provenientes de um plano de aula e  

de uma observação de prática docente. Como principal método de análise utilizamos 

a Análise de Conteúdo, de Bardin. 

Por fim, apresentamos a síntese da relação dos docentes com as 

tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias, considerando aspectos das ações 

docentes dentro da Mídia-Educação para uma abordagem sobre formação 

continuada. E nas considerações finais apontamos futuras questões de investigação, 

que o presente trabalho não respondeu, devido ao tempo e enfoque da pesquisa. 
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2. SOCIEDADE, COMUNICAÇÃO E ESCOLA 

 

Nesse capítulo propomos a reflexão sobre as mudanças constantes e 

relevantes vivenciadas pela sociedade, especialmente em relação ao advento de 

tecnologias da informação e comunicação. Esta sociedade, como consequência, se 

reconfigura à medida que se modificam e/ou ampliam as formas de relacionar-se 

com a tecnologia. Versamos também sobre a instituição escolar que, como parte 

integrante dessa mesma sociedade, necessita integrar os meios de comunicação em 

suas práticas, visando minimizar os abismos que os novos processos de 

comunicação, já inseridos no cotidiano dos jovens, tem estabelecido entre os 

estudantes e as escolas. 

 

2.1. SOCIEDADE MIDIÁTICA E ESCOLA 

 

Indiscutivelmente a sociedade está imersa em um universo comunicativo e 

tecnológico, cujas mudanças nas interações sociais, trabalho, educação, família, 

religião, entretenimento são mediadas pelas práticas que envolvem as mídias. Esse 

universo comunicativo e tecnológico pode ser entendido, conforme Pérsigo e Fossá 

(2010, p. 2), como uma sociedade midiática, em que “a mídia é considerada um 

campo social autônomo, que age por conta própria no ato da tematização e 

publicização, possuindo o controle enunciativo”. 

Essa imersão pode ser compreendida em uma relação espaço-tempo ao 

compararmos a efetivação da comunicação entre uma carta enviada pelo correio e o 

envio de um e-mail. Observamos aí uma mudança considerável do tempo gasto em 

relação a distâncias percorridas: se no primeiro caso seria preciso esperar dias, 

semanas ou meses (dependendo das distâncias) para receber uma resposta, no 

segundo exemplo a possibilidade de resposta é quase instantânea 

independentemente da distância (CASTELLS, 2010). Sendo assim, podemos 

considerar o caso da carta e do e-mail como exemplo de uma nova estratégia de 

comunicação assimilada pela sociedade, que tem se intensificado com o surgimento 

de novos meios de comunicação.  

Segundo a revista Ernest Young (2007 apud KNOLL, 2009, p.14) o tempo 

necessário para que 50 milhões de usuários tivessem acesso ao telefone foi de 
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aproximadamente 75 anos, enquanto para que 50 milhões de pessoas tornassem 

usuárias da internet, foi apenas 5 anos, conforme observamos na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1: INTERNET EM NÚMEROS – ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS  

 
FONTE: REVISTA ERNEST YOUNG, 2007 APUD KNOLL, 2009, P.14 - modificado. 

 

Esse acelerado processo de assimilação de uma determinada tecnologia 

representa além da utilização de um instrumento ou recurso, uma mudança nas 

formas de relação social e cultural em todo o mundo, pois segundo Martín-Barbero 

(2014, p. 79) “a tecnologia remete hoje não à novidade de uns aparatos, mas sim a 

novos modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e escrituras” 

[grifos do autor]. 

Para McLuhan (1977), as mudanças nos processos de comunicação 

iniciaram a partir do surgimento da escrita, com a substituição da comunicação oral 

pela visual, e posteriormente, com advento dos meios de comunicação de massa, 

que transformaram a relação tempo-espaço dos processos comunicativos, 

especialmente com os aparatos tecnológicos. O desenvolvimento das relações 

comunicativas ao logo do tempo, que envolvem alguma forma de tecnologia, é 

enfatizada por Castells (2010) quando compara, em termos de importância, a 

Revolução da Tecnologia da Informação no século XX com a Revolução Industrial 

do século XVIII, por ter provocado também um padrão de descontinuidade nas 

bases da economia, sociedade e cultura.    

Um exemplo é o surgimento das redes sociais as novas formas de 

relacionar-se representam essa descontinuidade, e são as configurações já 

pensadas por Martín-Barbero (2004) quando abordou o uso das mídias para dar voz 

aos anteriormente classificados como apenas receptores. Se há 10 anos o autor 

identificara apenas uma parcela mínima (1%) da sociedade da América Latina com 
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acesso ao universo digital, hoje, considerando apenas o Brasil, esta marca é de 

quase 50% de usuários (SALLOWICZ, 2013).  

No entanto, a mudança de padrões não acontecera da mesma forma com os 

processos de ensino-aprendizagem, especialmente os vivenciados na educação 

formal, gerando um descompasso entre a realidade da nossa sociedade e a 

realidade da instituição Escola, refletindo em diversos abismos nos processos 

educacionais atuais (MARTÍN-BARBERO, 2014). 

Esse abismo pode ser visualizado inclusive a partir da estrutura física da 

escola, especialmente a sala de aula, onde constatamos uma realidade que parou 

no tempo (VEIGA-NETO, 2000). A imagem da sala de aula de hoje (FIGURAS 2 e 

3), na grande maioria dos casos, é a mesma sala de aula do século passado 

(FIGURAS 4 e 5). 

As figuras demonstram como a organização espacial da escola se mantém a 

mesma durante anos, e revelam sutilmente como a realidade da escola encontra-se 

parada no tempo e que há a necessidade de uma mudança em suas lógicas de 

organização, que movimentem suas estruturas, assim como aquelas apontadas por 

Castells. 

 

 
FIGURA 2: ESTRUTURA DA SALA DE AULA NO 
SÉCULO XXI  

FIGURA 3: ESTRUTURA DA SALA DE AULA NO 
SÉCULO XXI  

  

FONTE: Universidade Federal Tecnológica do 
Paraná

1 
FONTE: Info carreira

2 

FIGURA 4: SALA DE AULA DO 
INÍCIO DO SÉCULO XX  

FIGURA 5: SALA DE AULA DO INÍCIO DO SÉCULO XX  

                                                           
1
 Disponível em http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/ 

arquivos/ sala% 20de% 20aula%20novas %20cadeiras%20e%20carteiras.jpg/image_view_fullscreen. 
Acessado em: 02 de setembro de 2014. 
2
 Disponível em: http://www.rac.com.br/_conteudo/2013/05/especiais/educacao/leia_mais/62086-

professores-que-utilizam-tecnologia-em-sala-de-aula-serao-premiados.html Acessado em: 20 de 
setembro de 2014 

http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/%20arquivos/%20sala%25%2020de%25%2020aula%20novas%20%20cadeiras%20e%20carteiras.jpg/image_view_fullscreen
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/assessorias/ascom/%20arquivos/%20sala%25%2020de%25%2020aula%20novas%20%20cadeiras%20e%20carteiras.jpg/image_view_fullscreen
http://www.rac.com.br/_conteudo/2013/05/especiais/educacao/leia_mais/62086-professores-que-utilizam-tecnologia-em-sala-de-aula-serao-premiados.html
http://www.rac.com.br/_conteudo/2013/05/especiais/educacao/leia_mais/62086-professores-que-utilizam-tecnologia-em-sala-de-aula-serao-premiados.html
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FONTE: Blog restos de coleção
3 FONTE: Blog restos de coleção 

 

Se as práticas educativas compõem as práticas sociais, dentro de uma 

sociedade midiática, faz-se necessário pensar nas mudanças de paradigmas na 

educação, especialmente em relação a inserção de meios de comunicação nos 

processos de ensino-aprendizagem, pois ainda são pouco explorados, estando as 

práticas da educação formal vinculada basicamente à escrita (SIQUEIRA e 

CERIGATTO, 2009; MARTÍN-BARBERO, 2014).  

Como aponta o Censo 2010 (IBGE, 2014), a presença das mídias 

audiovisuais é tão significativa que atualmente já existem mais lares brasileiros que 

possuem televisão (95, 1%) do que geladeiras (93,7%).  Esse percentual representa 

um dos fatores relevantes em relação as características da geração de jovens do 

século XXI. Se a mídia “exerce influência na vida das pessoas, reconfigurando 

estruturas mentais relacionadas diretamente à cultura, quer no cotidiano, quer nas 

formas de agir, pensar e ser” (TREVISAN et al, 2010, p. 26), eles (os jovens) 

apresentam diferentes capacidades de assimilação de informação e conhecimento, 

que a partir da imersão em um universo midiatizado se estabelece como uma 

vivência distinta das gerações anteriores. Isso porque o “espaço midiatizado se 

caracteriza pela hibridização das formas discursivas como texto, som e imagem, o 

que ocasiona o chamado hipertexto” (STAISIAK e BARICHIELLO, 2007, p. 10). Essa 

estrutura, muito distinta da linearidade apresentada pelos livros e práticas didáticas 

da escola, em termos de evolução dos processos e também em relação a 

simultaneidade dos fatos, é muito melhor assimilada pelos estudantes dessa 

                                                           
3
 Disponível em http://restosdecoleccao.blogspot.com.br/2012/06/ensino-primario.html . Acessado em: 

02 de setembro de 2014 

http://restosdecoleccao.blogspot.com.br/2012/06/ensino-primario.html
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geração pois estes já nasceram inseridos em uma realidade digitalizada e imagética 

(MARTÍN-BARBERO, 2014). 

Existe, então, uma nova relação com as tecnologias que promove 

distanciamentos entre as vivências que se estabelecem com as mídias na escola e 

fora dela, podendo, consequentemente, influenciar a forma como crianças e jovens 

de uma era tecnológica se relacionam com a escola e os processos de ensino-

aprendizagem (SIQUEIRA e CERIGATTO, 2009). 

Mas afinal, o que é o processo de ensino? Segundo Libâneo (1994, p. 54) é 

“uma sequência de atividades do professor e dos alunos, tendo em vista a 

assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, através dos quais 

os alunos aprimoram capacidades cognitivas (pensamento independente, 

observação, análise-síntese e outras). E a aprendizagem? Para o mesmo autor é 

 

Um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de 
ação física e mental, organizados e orientados no processo de ensino. Os 
resultados da aprendizagem se manifestam em modificações na atividade 
externa e interna do sujeito, nas suas relações como o ambiente físico e 
social. (LIBÂNEO, 1994, p. 83). 

 

Ou seja, ambos configuram-se como processos interrelacionados, em que o 

professor e o estudante estão igualmente envolvidos e responsáveis pelo sucesso 

da sua efetivação. 

Considerando que o processo de comunicação é mediado a partir das novas 

práticas e relações com a tecnologia (MARTÍN-BARBERO, 2008), como ainda é 

possível que as estruturas de ensino-aprendizagem promovidas pela escola e na 

escola ainda sejam entendidas como uma ação unilateral, em que o professor seja a 

figura principal e o aluno seja uma figura passiva, apenas recebendo o conteúdo 

ministrado? Paulo Freire (1987), antes mesmo da popularização da internet, já 

alertava sobre a necessidade de mudança da educação: o abandono da perspectiva 

da educação bancária, na qual o estudante se configura como uma caixa ou baú 

onde o professor realizaria os depósitos de conhecimento, e o sucesso do processo 

de ensino estaria relacionado à quantidade de conteúdo que esse depositório (o 

aluno) conseguiria armazenar ou reter do que foi despejado pelo professor.  

Martín-Barbero (2008) reforça o jovem como elemento importante de uma 

nova configuração cultural, e que embora esteja imerso em um universo de 

mudanças, está forçado a submissão das antigas e ultrapassadas visões do 
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ambiente escolar, onde ainda se estabelece um distanciamento dos processos 

comunicacionais atuais.   

A escola, segundo Pierre Lévy (1999, p. 161), “encontra-se em 

descompasso em relação ao tempo e espaço de uma sociedade que se configura a 

partir da Cibercultura, isto pois há uma mudança na forma de se adquirir ou acessar 

o conhecimento”. Segundo o autor, saímos de uma época em que toda a informação 

relevante se resumiria nas enciclopédias, para uma época em que a informação, 

com o advento da internet, está disponível para consulta de quem dispuser de 

aparatos tecnológicos, mesmo sendo impossível seu total acesso, devido a sua 

magnitude. 

Como afirma Lévy (1999, p. 16-17) estamos na Cibercultura que é o 

“conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”, sendo o ciberespaço, definido também pelo autor, como 

 

o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de 
computadores e das memórias dos computadores. [...] Inclui o conjunto de 
sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes 
hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmite 
informações provenientes de fontes digitais ou destinas à digitalização 
(LÉVY, 1999, p.92).  

  

No ciberespaço há uma realidade envolvida por aspectos tecnológicos, mas 

concordamos com Lévy que é importante admitir que um universo significativo de 

pessoas jamais teve contato com essas novas formas de se relacionar 

socioculturalmente (LÉVY, 1997 apud LEMOS, 2003, p. 14).  

Assim, entendemos que uma das principais funções da escola do Século 

XXI seria promover a acessibilidade e a vivência das populações sem oportunidades 

a experiências culturais mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 

 

 

2.2. COMUNICAÇÃO: TECNOLOGIAS E OS MEIOS 

 

Entendendo a comunicação como um processo, já que este “designa um 

fenômeno [...] com sua evolução em interação” (SOUZA, 2006, p.28 apud PERLES, 
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2007, p. 3), a aproximamos ao conceito de tecnologia apresentado por Bueno, que 

afirma ser também um processo, “contínuo a partir do qual a humanidade molda, 

modifica e gera a sua qualidade de vida” (1999 apud BRITO e PURIFICAÇÂO, 2008, 

p. 32).  

Considerando a classificação apresentada por Sancho (2001 apud BRITO e 

PERIFICAÇÃO, 2008, p.32) compreendemos também a proximidade do 

entendimento de comunicação ao de tecnologia, estando esta para além das 

ferramentas, instrumentos e equipamentos (Tecnologias Físicas), mas também 

como a forma pela qual nos relacionamos com o mundo e como os sistemas 

produtivos são organizados, por exemplo, o conhecimento científico (Tecnologias 

Organizadoras), e/ou ainda como sistemas de comunicação, que possibilitam às 

pessoas uma forma de interação social, como os idiomas, os símbolos, e demais 

interfaces de comunicação (Tecnologias Simbólicas). 

Especificamente no contexto escolar, entende-se que os materiais utilizados 

para fins didáticos, sejam eletrônicos ou não, podem ser denominados de 

Tecnologias Educacionais (BRITO, 2006, p.11-14) e estão compreendidas desde o 

quadro e giz, livro, jornal, revista, papel e caneta, retroprojetor, mimeógrafo e ábaco, 

até computadores, acesso a internet, projetor multimídia, tablets, televisões, DVDs e 

outros.  

A partir dessas definições é possível compreender que as tecnologias são 

representadas não apenas pelas ferramentas, mas por um conjunto de relações e 

estratégias que possibilitam e otimizam as ações humanas, e que as Tecnologias 

Simbólicas, Educacionais, Organizadoras e Social estão diretamente ligadas às 

Tecnologias Físicas, e possivelmente entre si.  

Com o advento da informática e da internet, as tecnologias educacionais tem 

sido muito mais relacionadas aos equipamentos eletrônicos, e com materiais 

veiculados através desses equipamentos como vídeos, áudio, imagens em geral, e-

mail, etc., caracterizando assim as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). 

As TICs, por sua vez, são definidas como o “conjunto das „tecnologias 

portáteis‟ que reúnem instrumentos de apresentação visual e sonora e a micro-

informática capaz de promover o desenvolvimento de novas relações com as fontes 

do saber, caracterizadas pela interatividade” (SOARES, 1999, p. 37 apud NEGRI-

FILHO, 2008, p 31) 
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Para Mcluhan (2011) “o meio é a mensagem”, ou seja, o meio pelo qual se 

comunica pode definir a própria mensagem, colocando em evidência a importância 

que os meios representam para os processos de comunicação. Uma notícia 

veiculada em um meio impresso encontra limitações (tanto de linguagem, como 

espaciais ou ainda de periodicidade) quando comparada a possibilidade da 

veiculação de uma mesma informação em um ambiente virtual, cujo espaço físico é 

menos restritivo, havendo a possibilidade de se utilizar recursos audiovisuais e de 

atualização das informações pode ser instantânea. 

E afinal, o que é um meio de comunicação? Brym et al (2008, p. 458)  define 

meios de comunicação como “recursos tecnológicos que abordam diferentes formas 

de linguagem utilizados nos processo de comunicação para a transmissão de uma 

mensagem de um pólo a outro(s)”.  Entendemos que o processo de comunicação 

não se define mais como apenas transmissor, mensagem e receptor, e assim a 

definição apresentada pelo autor não é a mais adequada. Isto pois, além do 

percurso envolvido no processo (transmissão de mensagem de um pólo a outro), 

outra questão ultrapassada é considerar a comunicação, e conseqüentemente o 

meio de comunicação, como um objeto.  

Entretanto, ao retomarmos a classificação de tecnologia de Sancho, 

compreendemos que os meios de comunicação são recursos tecnológicos, desde os 

instrumentos e suportes materiais (tecnologias físicas), até as linguagens 

(Tecnologias Simbólicas), visto que a linguagem verbal e também a não verbal, 

como fotografias, músicas, obras de arte, vídeos também exercem a função de 

viabilizar a comunicação, ou seja, são meios.  

Segundo Sodré (2002, p.20),  

 

medium, entenda-se bem, não é o dispositivo técnico (...) é o fluxo 
comunicacional, acoplado a um dispositivo técnico e socialmente produzido 
pelo mercado capitalista, em tal extensão que o código produtivo pode 
tornar-se “ambiência” existencial. Assim, a Internet, não o computador, é 
medium (apud STASIAK; BARICHELLO, 2007, p.112). 

 

Sendo assim, consideramos os meios de comunicação não apenas como 

instrumentos, mas especialmente como linguagens, como representações da forma 

pela qual se deseja comunicar, considerando as mediações de um ato comunicativo, 

independentemente, dos percursos da mensagem. 
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Já sobre o termo mídias, como apresentou Carriço et al (2015 p. 2-3), vem 

do “vocabulário latino, que em português, significa Meios, importado para a nossa 

língua do inglês, que se pronuncia mídia”, e consideramos também que "é 

empregado para designar à função, o profissional, a área, o trabalho de mídia, o ato 

de planejar, desenvolver, pensar e praticar mídia: pelos veículos de comunicação a 

serem usados na campanha, sua grade, entre outros” (VERONEZZI, 2005, p.21 

apud CARRIÇO; et al, 2015 p. 2-3), compreendemos que mídia e meios de 

comunicação são termos utilizamos como sinônimos. 

Embora as tecnologias eletrônicas sejam uma realidade cada vez mais 

frequente e apresentem uma grande versatilidade, as ações que utilizam meios de 

comunicação que não envolvem o contexto digital e eletrônico não precisam e não 

devem ser descartadas dentro dos processos educacionais. Especialmente se, como 

afirma Belloni (2012, 2009), esse processo for o que melhor representar e atender o 

interesse do público alvo, os estudante, que a partir da reconfiguração dos 

processos de comunicação podem passar a ser além de consumidores também os 

produtores dos meios de comunicação.  

  

2.2.1 Os meios de comunicação na educação  

 

Soares (1999) acredita ser inevitável pensar em mudanças na educação 

sem a inclusão das tecnologias.  

 

Primeiro, porque o imenso desenvolvimento dessa área e suas aplicações 
na sociedade não mais permitem à educação ignorá-la. Além disso, com a 
informática, vem uma infinidade de promessas para a solução dos 
problemas que a educação enfrenta. (SOARES, 1999, p. 35 apud NEGRI-
FILHO, 2008, p. 27) 

 

Brito e Purificação (2008) apontam a necessidade de reflexão por parte do 

docente sobre as potencialidades destas tecnologias educacionais para a 

construção de uma sociedade democrática, considerando que elas estão aí e vieram 

pra ficar. Marshall McLuhan corrobora com essa ideia, afirmando que as tecnologias 

estão tão ligadas as nossas ações que se apresentam como extensões do próprio 

corpo humano: 
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Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do 
homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo 
criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a toda a 
sociedade humana, tal como já se fez com nossos sentidos e nossos nervos 
através dos diversos meios e veículos. (MCLUHAN, 2011, p. 17) 

 

Com a reconfiguração, estruturação de uma nova característica dos 

processos de produção e consumo midiático se estabelecem novas relações 

interpessoais, constituindo-se como interface relevante para os desdobramentos 

entre a comunicação e a educação. Martín-Barbero (2004) afirma reconhecer na 

mídia uma possível ponte entre esses dois campos do conhecimento, já que pode se 

estabelecer como objeto de estudo para o fomento de um pensamento crítico sobre 

as relações sociais.  

Em “A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico”, Marshall 

McLuhan (1977) demonstra que o surgimento da escrita também foi interpretado 

como acontecimento negativo, pois se pensava que haveria a substituição da 

memória pelos textos manuscritos, sendo este processo agravado com a criação da 

mídia impressa.  

A dimensão que a utilização das mídias tecnológicas é capaz de alcançar 

pode ser encarada, pela escola assim como o surgimento da escrita e da imprensa, 

como um fator comprometedor dos processos tradicionais de aprendizagem. Porém, 

Martín-Barbero (2009) contrapõe essa visão, considerando a tecnicidade midiática 

uma dimensão estratégica da cultura, pois rompe fronteiras, propiciando novos 

espaços e novas velocidades.  

Considerando que o envolvimento da mídia com a educação deva 

contemplar a existência dos meios de comunicação de massa, e que estes 

apresentam aspectos positivos e negativos, segundo  Siqueira e Cerigatto (2012) as 

atividades desenvolvidas no contexto escolar devem promover questionamentos 

sobre a existência e interferência dessa esfera. Sendo assim, a realização desse 

processo deve habilitar os estudantes para: “Criticar, analisar e interpretar fontes 

documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel das diferentes linguagens, 

dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua 

produção”; e “Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos 

históricos, a partir das categorias e procedimentos próprios do discurso 

historiográfico” (BRASIL, 2000, p.  28). 
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Apesar da relevância Siqueira e Cerigatto (2012) afirmam que a utilização 

das mídias dentro do ambiente escolar é ainda muito incipiente, embora elas 

estejam respaldadas por aspectos legais que propõe e direcionam a sua inserção 

dentro do currículo escolar, tanto do ensino fundamental, quanto do médio.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para 1ª e 4ª séries da língua 

portuguesa prescrevem que: 

 

Uma prática fundamental de análise e reflexão sobre a língua, que tem 
relação com a produção oral e com a prática de leitura, é a recepção ativa: 
prática que, cada vez mais, torna-se uma necessidade, especialmente no 
que diz respeito aos textos veiculados pelos meios de comunicação de 
massa (BRASIL, 1997, p. 54). 

 

Já os PCNs para o Ensino Médio trazem a inserção do estudo da mídia 

relacionado tanto à área de Códigos, Linguagem e suas tecnologias, como à área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 

 

No contexto escolar, especificamente, a própria organização curricular sob 
uma orientação interdisciplinar, explícita e consciente tanto para os 
educadores quanto para os estudantes, constitui uma oportunidade 
privilegiada para o desenvolvimento de competências associadas às 
tecnologias das Ciências Humanas. E o mesmo se pode dizer a respeito da 
utilização das tecnologias de informação e comunicação para a construção 
de redes informatizadas interativas ou a utilização das já existentes, a fim de 
propiciar a troca de informações ou o gerenciamento coletivo de projetos de 
estudo (BRASIL, 2000, p. 17) 

 

Ou seja, a dimensão não está apenas em uma perspectiva idealista. 

Encontra-se pautada em Políticas Públicas Educacionais como uma possibilidade de 

inserção. Sendo assim, no capítulo seguinte abordaremos duas denominações4 para 

ações que pretendam desenvolver atividades envolvendo os meios de comunicação 

no processo educacional, considerando os veículos midiáticos como materiais 

pedagógicos e objetos de estudo. Entretanto, para este estudo optaremos por uma 

delas, considerando a formação de professores como mediadores de processos que 

envolvam a comunicação na educação.  

3. MIDIA-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

                                                           
4
 “Mídia-educação, leitura crítica dos meios, educomunicação, educação para a mídia e media literacy 

são alguns dos termos usados para caracterizar uma área interdisciplinar do conhecimento que se 
preocupa em desenvolver formas de ensinar e aprender aspectos relevantes da inserção dos meios 
de comunicação na sociedade” (SIQUEIRA e CERIGATTO, 2012, p.239) 
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Nesse capítulo iniciamos com uma breve discussão sobre duas abordagens 

sobre o uso das mídias na educação: A Mídia-Educação e a Educomunicação. 

Porém optamos pela primeira, aprofundando suas conceituações. Também nos 

propomos a pensar a relação do professor como mediador dos processos mídia-

educativos, e a necessidade de mudança no papel desse profissional. Damos 

sequência com a discussão sobre a necessidade de formação docente e continuada 

para a atual realidade de ensino-aprendizagem dentro de uma perspectiva da Mídia-

Educação. E concluímos o capítulo apresentando as pesquisas acadêmicas dentro 

dessa mesma perspectiva, e ainda os cursos e oficinas de formação continuada 

ofertados pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR) sobre TICs e 

Mídias na Educação. 

 

3.1. MÍDIA-EDUCAÇÃO OU EDUCOMUNICAÇÃO? 

 

A relação entre Comunicação e Educação vem se estreitando nas últimas 

décadas, alavancando novos movimentos de teoria e prática que integram essas 

duas grandes áreas de conhecimento. A utilização de instrumentos midiáticos vem 

sendo discutida como potencialidades que podem auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem dentro e fora de sala de aula, seja como um instrumento pedagógico 

que auxilie o(a) professor(a) à cativar/conquistar o interesse dos estudantes em 

relação à assuntos diversos, e/ou seja pela apropriação da mídia pelo próprio 

estudante, a fim de aprofundar seus conteúdos sobre determinado assunto e sobre 

alguma técnica de produção de meios, buscando uma formação crítica e cidadã 

(RIVOLTELLA, 2012; FANTIN, 2012; DELIBERADOR e LOPES, 2011). 

Atividades que relacionam os meios de comunicação no contexto 

educacional, que apresentam como objetivo a utilização das mídias (eletrônicas ou 

tradicionais) para a busca de informação, para a análise crítica de contexto, para o 

estudo de técnica de produção de um veículo midiático podem ser entendidas como 

ações de Mídia-educação ou Educomunicação. Embora em muitos casos sejam 

utilizados como sinônimos, alguns autores identificam distinções conceituais entre 

ambos. 

Rivoltella (2002 apud FANTIN, 2012, p. 65) entende Mídia-Educação como 

“a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as mídias e por meio das 
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mídias, a partir de uma abordagem crítica, instrumental e expressivo-produtiva”, 

sendo assim, uma perspectiva em que se adote 

  

uma postura “critica e criadora” de capacidade comunicativas, expressivas e 
relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido 
pela mídia, para interagir significativamente com suas produções para 
produzir mídias e também educar para a cidadania (FANTIN, 2012, p. 65). 

  

Já Educomunicação, segundo Soares (2002), contempla o processo de 

planejamento, implementação e avaliação de ações, programas e produtos que tem 

por objetivo fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos 

presenciais ou virtuais, bem como proporcionar melhorias nas ações educacionais, 

incluindo as relacionadas ao uso de recursos da informação no processo de ensino-

aprendizagem.  

Soares (2011), em uma entrevista ao blog “O diário na escola”, apresenta 

sua concepção entre as diferenças sobre as duas terminologias: 

 

Quando se fala em “mídia e educação” há a presença de dois substantivos 
que têm dentro de sua raiz conceitual alguns paradigmas. Por exemplo, a 
educação é um paradigma iluminista; a comunicação é um paradigma 
funcionalista. E se não qualifico isso, vou estar unido o iluminismo ao 
funcionalismo o que significa falar em uma educação tradicional ou 
comunicação tradicional – não avançamos. Então, a educomunicação 
propõe reverter esses paradigmas e entende que tem de superar a visão 
tradicional das tecnologias educativas. 

 

Ainda que a Mídia-Educação, epistemologicamente, seja constituída por 

duas palavras, e por isso aparentemente apresente uma dicotomia de duas áreas, e 

que a Educomunicação se apresente como a configuração de um novo campo, e 

não apenas a interseção entre a Comunicação e a Educação, os aproximamos por 

entendermos que tanto a Mídia-Educação como a Educomunicação têm como 

objetivo integrar a mídia aos processos educacionais, tornando o estudante agente 

do processo de estudo, de produção e de utilização dos materiais midiáticos, com 

ganhos para os processos educacionais e comunicativos.  

Mas para além da discussão conceitual de termos como Educomunicação e 

Mídia-educação, está a proposta de integração de duas áreas, caracterizando-se 

como um campo interdisciplinar do conhecimento, que por sua vez objetiva 

desenvolver formas de ensinar e aprender aspectos relevantes da inserção dos 

meios de comunicação na sociedade.  
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E assim, optamos pelo termo Mídia-educação, pois concordamos com Fantin 

(2005, p. 03) quando considera “que o pensamento divergente é potencialmente 

enriquecedor” e também “que um conceito maior envolve as possíveis 

contraposições redimensionando e reconfigurando-as na perspectiva da ME”. 

 

3.2. MÍDIA-EDUCAÇÃO: OBJETO DE ESTUDO E FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

A trajetória histórica da Mídia-Educação, segundo Rivoltella (2012), perpassa 

por três perspectivas no contexto internacional: Institucional, caracterizado por 

políticas públicas voltadas à Mídia-Educação, dentre elas recomendações 

estabelecidas em documentos oficiais, como declarações, relatórios e cartas, 

elaboradas, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) e pela Comunidade Européia; Social, que contempla 

as organizações/associações livres de pessoas, professores e educadores, e 

congressos que promovem a interação entre mídia-educadores para a troca de 

experiências; e Teórica, abrangendo a linha dos modelos conceituais e 

metodológicos, em que há o desenvolvimento do pensamento da Mídia-Educação.   

No contexto nacional, não é possível falar em Mídia-Educação sem falar em 

educação popular, que por sua vez se constitui pela “formação do cidadão: a 

alfabetização é ferramenta para a compreensão do mundo (conscientização) e de 

expressão da cidadania (participação), segundo ensinamentos de Paulo Freire 

(BELLONI, 2012, p. 33)”. Isto pois, para Belloni (2012, p. 33), atuar na perspectiva 

da “Mídia-educação significa antes de mais nada falar a linguagem dos alunos, usar 

os meios de comunicação para criar condições ótimas de ensino e priorizar a 

comunicação sobre os padrões escolares”. Corroborando, Deliberador (2012, p. 287) 

afirma que 

 

trabalhar a mídia-educação significa estimular a criticidade e a criatividade 
dos alunos envolvidos e fazer com que a comunicação não constitua um 
processo unívoco, mas se estabeleça como uma prática de comunicação 
dialógica de trocas e interações para que o educando deixe de ser apenas 
espectador para se tornar sujeito de sua própria história. 
 

Fazer Mídia-Educação significa proporcionar momentos em que se utilizem 

recursos que estejam ligados ao contexto do educando, a fim de promover a 
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melhoria nas condições de ensino-aprendizagem, que busque pelo diálogo contínuo 

e transforme as relações nesse processo. 

Belloni (2009) vai dizer que a Mídia-Educação é uma das dimensões das 

TICs, e é contemplada por duas perspectivas inseparáveis, objeto de estudo e 

ferramenta pedagógica”. Através da significação de educação para as mídias, com 

as mídias, sobre as mídias e pelas mídias, encontra-se a função de compensar as 

diferenças que distanciam os estudantes do ambiente escolar (BELLONI; BÉVORT, 

2009). 

Por isso, Belloni e Bévort (2009) afirmam ainda que a educação formal 

precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus 

códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações, pois 

o uso das mídias está presente na vida da maioria das crianças e adolescentes. 

Considerando essas relações, entendemos que as ações mídia-educativas 

devam ser processos participativos e que auxiliem o desenvolvimento da cidadania e 

contribuam para a formação de um novo pensamento referente aos contextos 

educacionais. 

Embora Rivoltella (2012) atente para a necessidade da Mídia-Educação se 

voltar para públicos de todas as faixas etárias, o foco da realização de ações mídia-

educativas está voltada principalmente para as crianças e os jovens em idade 

escolar. E por conta desse mesmo público as atividades têm forte proximidade com 

o contexto da educação formal, a escola. 

Se a criança e o jovem se constituem como atores importantes em relação a 

ME, apontamos a necessidade de pensar a respeito da formação enquanto cidadão. 

E o processo de desenvolvimento da cidadania está intimamente ligado ao 

sentimento de pertencimento a uma comunidade, do fato de se saber e de se sentir 

cidadão de uma comunidade, o que pode promover no indivíduo a motivação para o 

desenvolvimento de ações em projetos comuns (CORTINA, 2005 apud 

DELIBERADOR, 2012). Além da questão do pertencimento coexiste o pensamento 

da autonomia, que dentro do universo da educação, baseado em Paulo Freire, Zatti 

vai dizer que 

 

vinculada à idéia de dignidade, defendemos que ninguém é 
espontaneamente autônomo, ela é uma conquista que deve ser realizada. E 
a educação deve proporcionar contextos formativos que sejam adequados 
para que os educandos possam se fazer autônomos (ZATTI, 2007, p. 53).   
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Fleck (2004 p. 36) conceitua autonomia como “a condição de uma pessoa ou 

de uma coletividade, capaz de determinar por ela mesma a lei à qual se submeter”. 

Nesse sentido, segundo a mesma autora, a palavra “lei” pode ser considerada como 

sinônimo de “convenção”, por exemplo. Sendo assim, dentro dos processos 

educativos um cidadão autônomo ou o grupo ao qual pertence teria condição de 

tomar determinada decisão sobre uma determinada convenção que interfere em 

sua(s) vida(s), com o objetivo de adotá-la ou não. 

Outra questão referente ao contexto da formação da cidadania e que está 

intimamente ligada ao desenvolvimento de autonomia do educando, está o processo 

emancipatório que a Mídia-Educação pretende proporcionar, já que a reflexão sobre 

pertencimento contribui para a formação de cidadãos cada vez mais livres e 

humanos, afirma Tonet (apud DELIBERADOR, 2012, p. 289). Emancipatório porque 

tem como um dos principais objetivos a promoção de uma percepção crítica entre os 

envolvidos, e que deve ter como consequência a disposição para alterar alguns 

aspectos da sua realidade, mesmo que seja alterar o ponto de vista de suas 

análises.  

Nesse sentido vale lembrar que da mesma forma que o aprendizado da 

leitura não se constitui separado do aprendizado da escrita, ações que se 

configurem como mídia-educativas também não se caracterizam apenas pelo 

despertar crítico, especialmente da mídia, mas também pelo uso e produção dessa 

ferramenta (FANTIN, 2006).  

As ações mídia-educativas devem contribuir para a formação de um novo 

pensamento referente aos contextos educacionais, por serem processos 

participativos, e auxiliarem o desenvolvimento da cidadania. Esta, por sua vez, é 

construída a partir de processos que permitam a autonomia do individuo 

(DELIBERADOR, 2012).  

Pensando que as ações mídia-educativas são contempladas por duas 

perspectivas inseparáveis - objeto de estudo e ferramenta pedagógica -, através da 

significação de educação para as mídias, com as mídias, sobre as mídias e pelas 

mídias, encontra-se nesse processo (não apenas a formação para o pensamento 

crítico, mas também a produção e uso da ferramenta) a função de minimizar o 

distanciamento dos estudantes do ambiente escolar.  
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Configuram-se, portanto, de extrema importância para as novas gerações, 

pois apresentam-se como um espaço de socialização, mais interessantes que o 

ambiente escolar, e que permitem o desenvolvimento de novas habilidades de 

aprendizado, autônomos e colaborativos (BELLONI;  BÉVORT, 2009). 

 

3.3. PROFESSOR MEDIADOR: “NOVAS” PERSPECTIVAS 

 

As políticas de inserção de tecnologias educacionais, especialmente nas 

escolas públicas, mesmo que de forma desigual e ineficiente, têm se preocupado 

basicamente em disponibilizar as TICs para que professores as utilizem em suas 

aulas, sendo essa estratégia apenas o primeiro estágio para a introdução das TICs 

na educação e resultado de pressão mercadológica (BELLONI, 2009).  

Quando existem iniciativas de formação docente para a utilização desses 

recursos, ainda encontram-se em caráter instrumental, sem a formação para a 

reflexão sobre o contexto de novos processos comunicativos. Como demonstra 

Porto (2012, p. 172), “as propostas de capacitação oferecidas pelos Núcleos de 

Tecnologias Educacionais (NTEs) ao professore já atuantes são basicamente de 

caráter técnico”. 

Partindo da pedagogia Freiriana, que propõe uma educação a partir do 

contexto e vivência do estudante para uma formação crítica e autônoma (FREIRE, 

1996), como é possível pensar em um processo de ensino e aprendizagem sem que 

o professor compreenda a importância e a necessidade de integrar as novas formas 

de comunicação nas práticas educacionais, especialmente na educação formal? 

A necessidade de mudança nas relações de ensino-aprendizagem que 

acontecem no ambiente escolar não depende exclusivamente das competências 

apresentadas pelo professor, mas apresenta-se como um ponto relevante no 

processo, pois como aponta Nóvoa (1992b, p.17) “não há ensino de qualidade, nem 

reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem adequada formação dos 

professores”. 

 E não se trata apenas de uma simples mudança, mas na transformação da 

figura que o professor representa. Se antes do advento da internet ele era toda a 

fonte do conhecimento, com a acessibilidade à informação a partir sua invenção e 

popularização surge a necessidade de uma mudança de postura do docente (LÉVY, 

1999).  
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Atualmente os estudantes já chegam à escola com uma carga de informação 

adquirida de diversas formas, mas especialmente a partir do contato e interação com 

as mídias. Sendo assim o papel do professor passa a ser de mediar a construção do 

conhecimento, incentivando a aprender e a pensar: 

 

A função-mor do docente não pode mais ser uma «difusão dos 
conhecimentos», executada doravante com uma eficácia maior por outros 
meios. Sua competência deve deslocar-se para o lado do incentivo para 
aprender e pensar. O docente torna-se um mediador da inteligência coletiva 
dos grupos dos quais se encarregou. Sua atividade terá como centro o 
acompanhamento e o gerenciamento dos aprendizados: incitação ao 
intercâmbio dos saberes, mediação relacional e simbólica, pilotagem 
personalizada dos percursos de aprendizado, etc. (LÉVY, 1999, p. 171).  

 

Faz-se necessário, então, o estabelecimento de um novo entendimento 

sobre o ato de ensinar, proporcionando a autonomia, visto que “o professor não 

ensina, ele ajuda a aprender” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 183). Nesse 

sentindo entendemos o papel fundamental do professor, pois o que “conta neste 

mundo não é a máquina e nem a tecnologia, mas a capacidade das pessoas de 

processar informações, criar situações, criar alternativas e resolver problemas” 

(GOUVÊA, 2000, p. 20  apud  KNOLL, 2009 p. 18) 

Se o uso das mídias está presente na vida da maioria das crianças e 

adolescentes, “a educação escolar necessita compreender e incorporar mais e 

melhor as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades 

de expressão e as possíveis manipulações” (BELLONI e BÉVORT, 2009, p. 1084).  

E sendo o docente o interlocutor/mediador responsável por esse processo, 

percebe-se a necessidade de formação docente, tanto inicial5 como continuada6, 

para que seja possível diminuir as distâncias tempo-espacial entre escola e 

sociedade. Uma formação que seja capaz de fornecer subsídios teórico-práticos 

para que o docente possa refletir sobre o seu papel e utilizar os meios de 

comunicação em sala de aula, não apenas como ferramenta pedagógica, mas para 

a formação crítica e cidadã. 

 

3.4. AGENTE FORMADOR, AGENTE EM FORMAÇÃO: FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

                                                           
5
 Formação inicial é aquela que acontece durante a formação acadêmica do licenciando. 

6
 Formação continuada aquela tem por objetivo promover o aprimoramento teórico-prático do 

professor já atuante. 
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Ao se pensar em um tema como as Mídias na Educação, a formação do 

professor nem sempre é a primeira opção que vem em mente, já que ao abordar 

essa relação com frequência, se estabelece uma ligação com o educando, em 

processos que possam promover sua autonomia, seu protagonismo e, 

consequentemente, o crescimento intelectual do estudante.  

Porém, para que este processo de crescimento se concretize é 

imprescindível considerar que o responsável pela condução desse processo é o 

docente, e que ele precisa de formação para utilizar as novas tecnologias no 

ambiente escolar. Nesse sentido não apenas o estudante deve ter acesso a 

educação para, com, pela e sobre as mídias. O professor também precisa vivenciar 

essa experiência a fim de se apropriar de uma nova concepção sobre habilidades de 

aprendizado autônomos e colaborativos. 

É nessa perspectiva que Fantin e Rivoltella (2012) apresentam a 

necessidade de formação docente em Mídia-Educação. Porém ainda sem uma 

definição concretizada, por se tratar de um novo campo de abrangência da Mídia-

Educação, os autores afirmam ainda ser necessário a “definição de um quadro sobre 

as competências necessárias para trabalhos com as TICs a partir da cultura e da 

educação digital desses profissionais” (FANTIN e RIVOLTELLA, 2012, p. 141).  

 Nas discussões e debates sobre Mídia-Educação, o foco do assunto 

está, geralmente, no educando. Porém, como pensar a utilização de mídias e 

tecnologias educacionais numa perspectiva inovadora, deixando o professor de 

fora? Entendemos que cabe ao professor promover processos de ensino-

aprendizagem inovadores dentro de sala de aula, e ainda considerando a definição 

de Porto (2012) que 

 

a inovação não é uma mudança qualquer, nem a substituição de uma 
ferramenta (lápis e caderno) por outra (computador). Ela tem um caráter e 
uma proposta conscientemente assumida para provocar melhorias na ação 
educativa. Não é uma simples renovação de recursos ou metodologias de 
trabalho. Implica uma ruptura com a situação vigente, mesmo que seja 
temporária e parcial. Inovar supõe trazer à realidade educativa uma 
alteração com um esforço para melhorar a prática educativa, 
deliberadamente planejada e declarada. A inovação implica mudanças 
paradigmáticas conscientemente assumidas, que mostram uma maneira de 
ser e estar na educação (PORTO, 2012, p. 181). 
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Não se trata, portanto, apenas de uma instrumentalização para a utilização 

das ferramentas tecnológicas, mesmo porque, a questão, essencialmente, está na 

característica de atuação desse profissional em todo o contexto educacional. O que 

se espera é que a escola do futuro (que na realidade deveria ser a do presente) seja 

capaz de atender as necessidades dos estudantes pertencentes as novas gerações, 

com ou sem acesso a tecnologia (BELLONI, 2012)  

A Mídia-Educação é pensada para além da simples utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, mas também como um processo 

metodológico inovador, cuja viabilidade não se pauta apenas na existência e 

acessibilidade de recursos tecnológicos, mas em uma mudança de abordagem, em 

que o professor, como mediador do processo, proporciona processos para que o 

estudante passe de mero expectador, a agente ativo da ação proposta. Como bem 

apontaram Deliberador e Lopes (2011, p. 90) a interrelação da comunicação e 

educação “vislumbra uma interface calcada em uma proposta libertadora, dialógica e 

de intervenção social, em detrimento do uso tecnicista dos meios de comunicação 

como suporte pedagógico”. 

A relação com a inovação, com a mudança nas práticas educacionais, 

transcende a questão do acesso aos recursos eletrônicos, pois pensar em uma 

formação para o uso das mídias na educação considera as limitações de cada 

contexto sociocultural.  

Utilizar uma mídia impressa, por exemplo o jornal mural, como ferramenta 

mídia-educativa consiste também abordar o meio de comunicação para acesso da 

informação, para a reflexão sobre a abordagem do conteúdo de forma crítica e a 

produção de outra mídia pelos próprios estudantes. Isto pois com a utilização de um 

meio de comunicação de interface digital, espera-se que sejam vivenciados 

momentos de leitura, interpretação e diálogo sobre o que esta sendo abordado, para 

que a partir dessas leituras os alunos possam relacioná-las ao seu contexto social, e 

colocar em pauta o que de fato é relevante para o contexto do educando (BELLONI, 

2012; FANTIN, 2006). 

 Dessa forma, identificamos a necessidade de formação do professor para 

que esse tipo de proposta possa ser realizado em seu fazer docente. Uma formação 

de profissionais que os prepare para lidar com o uso das TICs em dimensões 

estratégicas. Dimensões primordiais que propiciem a discussão e reflexão de 

contextos da sociedade que interferem ou são interferidas pelo desenvolvimento de 



41 

 

tecnologias, e como apontam Fantin e Rivoltella (2012, p. 139) apresentam-se em 4 

grandes pontos: “1- Formação inicial e continuada; 2- conteúdos e competências da 

formação; 3- metodologias e didáticas; e  4- modalidade de formação. 

O processo de formação, no sentido de constituição do profissional docente 

de nível superior, inicia-se formalmente nos cursos de licenciatura. Nesse processo 

deveria iniciar não apenas a formação teórica de determinada disciplina, mas 

também a formação de um profissional “que difere grandemente de qualquer outra 

profissão; isso porque, envolve intenso investimento intersubjetivo e trabalho mental, 

dessa forma este trabalho é regado de subjetividade” (SIMONIAN, 2009, p. 48). 

Considerando os impasses vivenciados pelos professores atuantes em sala 

de aula, sejam estes recém formados ou docentes de carreira, a formação que 

acontece em processo contínuo é uma necessidade importante para a minimização 

das conseqüências sobre as novas perspectivas da educação. A partir do que já 

colocaram Fantin e Rivoltella (2012), e Belloni (2012), em especial em relação às 

tecnologias educacionais e os meios de comunicação, um processo de formação 

constante é importante para que o professor possa se preparar para as mudanças 

que ainda estão por vir. 

Diversas são as propostas de formação docente que propõe a capacitação, 

para o uso de recursos tecnológicos e as mídias. Mas será que qualquer proposta de 

capacitação engloba dimensões de formação em processo? Será possível entender 

que uma proposta de capacitação seria sinônimo de formação continuada? 

Entendendo que capacitação, segundo Marin (1995), se aproxima de processos 

como o treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, e que todos podem ser 

caracterizados como ações pontuais, específicas e superficiais, e que a formação 

continuada deve ser compreendida no campo dos processos, que visa uma 

transformação significativa, devemos considerar que não constituem-se como ações 

similares.  

Marin (1995) afirma ainda que a formação continuada se constitui como 

geradora de mudança, em que se pensa idealmente no futuro a partir do presente, 

assumindo-se o risco de que formar, sendo o ato de mudar de forma, pode implicar 

também em deformar. E assim a formação não consiste apenas em assimilar 

conhecimento, mas também em mudar a forma como se utiliza o conhecimento. 

Se a utilização dos meios de comunicação exige uma mudança no papel do 

docente para aquele que se constitui como o agente de mediações do processo de 
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ensino-aprendizagem, aproximamos essa nova postura ao entendimento de que 

esse novo papel deva compreender também as capacidades de reformular o modo 

pelo qual se acessa e utiliza o conhecimento (LÉVY, 1999). 

É importante considerar, conforme Estrela (2006, p. 58), que o processo de 

formação continuada não se estabeleça apenas como “formação massificada, e 

imposta como condição principal de progressão de carreira, que só poderá reforçar 

as tendências niveladoras da escola”, pois  

 

se queremos articular a educação dos alunos e a formação dos professor 
numa escola aberta à comunidade, carecemos de uma teoria construída 
coletivamente, ou pelo menos, da explicitação e tomada de consciência das 
mundividências de que os professores e a escola são portadores, como 
ponto de partida para a construção de uma nova consciência profissional 
(ESTRELA 2006, p. 59) 

 

Assim, reforçamos a necessidade de perguntar e ouvir o professor, como 

afirma Knoll (2009), para que, a partir de suas vivências, possa auxiliar o processo 

de construção do conhecimento para a formação contínua. Num sentido próximo, 

António Nóvoa também apresenta a questão da formação docente:  

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência (NÓVOA, 1992a, p. 26).  

 

Mas para além de perceber o que o professor quer para o seu processo de 

formação, o autor propõe um formação que se constitua a partir do conhecimento 

dos professores e que seja socializada, partilhada, entre eles. 

  

É importante a criação de redes de (auto)formação participada, que 
permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação 
como um processo interativo e dinâmico. A troca de experiências e a 
partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 
formador e de formando (NÓVOA, 1992a, p. 27). 

 

Considerando que os professores estabelecem seus conhecimentos 

profissionais de ordem prática a medida que buscam conexões entre o pensamento 

e a ação, mas que isso irá depender também de como o docente compreender o seu 

lugar no contexto de trabalho (ABDALLA, 2000, apud SILVA, 2009), quando 
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pensamos na questão do professor enquanto agente mediador nos processos de 

ensino-aprendizagem, refletimos é claro se a formação continuada, nos moldes de 

cursos e oficinas, por exemplo, tem abordado o novo papel do professor.  

Como um alerta, aceitamos a afirmação de Nóvoa, que mais uma vez 

aborda a relação da formação do docente de forma compartilhada, pois acredita que  

 

Práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores 
individuais podem ser úteis para a aquisição de conhecimentos e de 
técnicas, mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos 
professores como transmissores de um saber produzido no exterior da 
profissão. Práticas de formação que tomem como referência as dimensões 
coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação 
de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos 
seus valores (NÓVOA, 1992a, p. 28). 

. 

Entretanto, além da necessidade de o professor assumir um papel 

protagonista na produção de sua profissão, o autor (NÓVOA, 1992a) com base em 

Holly e McLoughlin (1989) e Lyons, (1990), enfoca que a necessidade de mudança 

não está apenas no profissional docente, mas também nos contextos relacionados a 

ele, ou seja, a escola não pode mudar sem que haja o envolvimento do professor e 

ele por sua vez não pode passar por uma transformação sem que as instituições  

onde atua também estejam em processo de mudança. 

Nesse sentido, quando nos voltamos para a questão das tecnologias na 

educação, encontramos em Sancho (2006, p.26), citando McClintock (2000), os 

aspectos importantes para que uma mudança significativa nas ações de ensino-

aprendizagem aconteça, os Sete Axiomas para converter as TICs em processo de 

inovação pedagógica:  

 

1- Infraestrutura tecnológica adequada;  

2- Utilização dos novos meios nos processos de ensino e aprendizagem; 

3- Enfoque construtivista da gestão; 

4- Investimento na capacidade do aluno de adquirir sua própria educação; 

5- Impossibilidade de prever os resultados da aprendizagem;  

6- Ampliação do conceito de interação docente;  

7- Questionamento do senso pedagógico comum. 
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Consideramos também esses aspectos para pensar a formação continuada 

faz-se necessário problematizar as dificuldades distintas das escolas públicas 

brasileiras que podem esbarrar logo no primeiro axioma. Por isso, há a necessidade 

de não ignorar as experiências docentes para as formações, visto que as 

experiências são constituídas pelas realidades de cada instituição e da região onde 

estão inseridas. 

 

3.4.1. PESQUISAS ACADÊMICAS SOBRE MÍDIA-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

A partir da consulta ao banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)7, considerando as palavras-

chave Mídia na educação, Educação e Comunicação, Educação/Comunicação, 

Comunicação e Educação, Comunicação/educação, Educomunicação, Mídia-

Educação, Mídiaeducação, Tecnologia de Informação e Comunicação para 

identificar as pesquisas científicas cadastradas até o ano de 20128, chegamos 

primeiramente a dados quantitativos de trabalhos acadêmicos envolvendo esses 

contextos ou abordagens.  

Além das palavras-chave já mencionadas para o levantamento quantitativo 

de pesquisas realizadas na área de interface da Educação e Comunicação, na 

TABELA 1 estão os dados em relação a abordagem das temas em relação a todos 

os campos de busca disponíveis na plataforma (palavra-chave, resumo, título, linha 

de pesquisa, autor, agência financiadora, área do conhecimento, biblioteca, data da 

defesa, instituição de ensino, nível, programa), bem como, especificamente, em 

relação as palavras-chave apresentadas em cada trabalho cientifico. 

A quantidade de dissertações e teses que ilustram o quadro de pesquisas 

realizadas, considerando as contextos de filtragem, mostram que as pesquisas que, 

particularmente, estão relacionada ao termo Mídia-Educação/Mídiaeducação são 

consideravelmente tímidas quando comparadas à quantidade de  pesquisas que 

utilizam termos como Educomunicação, Educação e Comunicação ou Comunicação 

e Educação em suas palavras chave, especialmente. Na grande maioria de teses e 

                                                           
7
 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/. Acessado em: 05 de janeiro de 2015. 

8
 Não foram identificadas pesquisas com data de defesa posterior a 2012 no banco de teses e 

dissertações da CAPES em qualquer área do conhecimento. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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dissertações cadastradas no banco da CAPES verificamos trabalhos que 

apresentam o termo Tecnologias de Informação e Comunicação, com 365 

pesquisas. 

 

TABELA 1: REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE DISSERTAÇÕES E TESES DO BANCO DE 
CAPES CONFORME CONTEXTOS DE PESQUISA 

Contexto Todos os Campos Palavras chave 

Mídia na Educação 6 0 
Educação e Comunicação 54 2 
Educação/Comunicação 57 7 
Comunicação e Educação 67 3 
Comunicação/Educação 66 16 
Educomunicação 44 28 
Mídia-Educação 30 1 
Mídiaeducação 2 2 
Tecnologia de Informação e Comunicação 365 19 
FONTE: a autora.   

   

É importante ressaltar que ao realizar as filtragens utilizando todos os termos 

apresentados na tabela uma palavra-chave pode ser citada concomitantemente a 

uma ou mais palavra-chave em uma mesma pesquisa/trabalho, o que acaba por 

contabilizar diversas vezes a mesma pesquisa em diversos temas. 

Ao realizar a leitura dos resumos dos trabalhos, dentre o universo geral de 

trabalhos com tema/palavras-chave, buscamos selecionar também as pesquisas que 

abordavam a formação docente de uma forma geral e também a formação 

continuada, apropriação de ferramentas (TICs, mídias, e/ou meios de comunicação) 

pelo professor em sala de aula e inserção de ferramentas como proposta 

pedagógica. Dessa triagem, agrupando as pesquisas em abordagens gerais, 

contabilizamos 45 dissertações e teses (TABELA 2). 

 

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES A PARTIR DO BANCO DE DADOS DA 
CAPES 

Continua 

Teses e dissertações por grupos Unidades 

Concepções de comunicação e leitura crítica no programa de Formação continuada 
Mídias na Educação 

1 

Práticas docentes egressos de cursos de formação continuada relacionados a Mídias 
na educação ou TICs- MEC 

9 

Pressupostos epistemológicos para a formação docente continuada 1 
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TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES A PARTIR DO BANCO DE DADOS DA 
CAPES  

 Conclusão 

Teses e dissertações por grupos Unidades 

Caracterização do profissional docente pensando na formação de professores para o 
uso das tics 

1 

Percepção dos educadores sobre importância de programas de formação continuada 1 

Pesquisa colaborativas em praticas docentes mediadas por computadores 1 

TICs para melhoria da aprendizagem: EaD 1 

Práticas educomunicativas entre a relação entre professor e estudantes a partir da 
produção de cultura midiática 

2 

Relação entre docentes, tutores e alunos em cursos de formação continuada em EaD 1 

Uso de ferramentas midiáticas em processo de ensino-aprendizagem 2 

Experimento metodológico de educomunicação ligado a formação docente para a 
formação de mediadores 

1 

Uso/apropriação de TICs por docentes participantes de projetos ligados a inserção de 
computadores 

2 

Uso/apropriação e concepção/percepção de professore sobre TICs e mídias 5 

Potencialidade de ferramentas midiáticas na educação, a partir da educomunicação 1 

Estratégias e potencialidades comunicacionais em mediações docentes de cursos de 
formação continuada em AVA. 

1 

Professor em novos contextos pedagógicos e comunicativos e a educomunicação 1 

Relação entre Educação e comunicação nas ações Rede Nacional de Experiências 
em Comunicação, Educação e Participação 

1 

Inserção das TICs em praticas de docentes que participam constantemente de 
formação continuada no NTE 

1 

Formação de professores em relação ao uso das mídias na escola e a percepções 
sobre suas práticas docentes com as mídias 

1 

Formação de tutores dos programas Mídias na Educação a partir da educomunicação 1 

Prática do Tutor de EaD como pratica educomunicativa 1 

Práticas discursivas de professoras que se relacionaram com as TIC‟s no processo de 
ensino-aprendizagem. 

1 

Materiais didáticos de curso de formação  continuada sobre uso das TICs 1 

Contribuições sobre o uso das tics para inovação com a formação docente utilizando 
AVA 

1 

Cursos de formação continuada docente (MEC) na modalidade EaD em relação a 
inovação no uso das TICs 

1 

Visão dos educadores sobre a gestão de inovação em práticas usando as TICs 1 

Gestão de TIC, através dos NTEs e a relação com processos de Formação 
continuada de professores 

1 

Formação continuada a partir das concepções sobre uso das TICs, e participação em 
formação continuada na mesma perspectiva; 

1 

Concepções e uso das mídias por professores em relação a mídia-educação visando 
a melhoria das práticas pedagógicas 

1 

Propostas/diretrizes para a formação docente em relação ao uso de recursos 
audiovisuais na educação 

1 

FONTE: a autora.  

 

Desses dados é interessante ressaltar a quantidade de pesquisas voltadas a 

análise da apropriação das TICs ou Mídias por professores egressos de cursos 

ligados ao Programa Federal sobre Mídias na Educação, do Governo Federal, em 

suas práticas docentes. E além da quantidade de estudos voltados a esse programa, 

vale também apontar a questão da análise dos processos ligados ao curso 
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considerando uma perspectiva Mídia-educativa, que foi apresentada em apenas em 

um resumo de trabalho explicitamente: “O USO DE MÍDIAS POR PROFESSORES 

EGRESSOS DO CURSO MÍDIAS NA EDUCAÇÃO”, dissertação de autoria de Tânia 

Lucia de Araujo Queiroz, pela Universidade Federal de Pernambuco, defendida em 

20129.  

Embora haja a oferta de cursos de formação continuada na modalidade de 

Ensino a Distância, em nível de Pós-Graduação como aperfeiçoamento e 

especialização, relacionados ao programa Mídias na Educação, da Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED-MEC) em parceria com a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR)10, com pólos de atendimento presencial em 

Paranaguá, identificamos apenas uma pesquisa que se dedique a compreender a 

prática pedagógicas de docentes egressos de cursos de formação continuada, mas 

que estava voltada a apropriação das TICs: “FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O 

USO DA TV MULTIMÍDIA: O OLHAR DOS PROFESSORES DE HISTÓRIA DO 

LITORAL PARANAENSE”, de autoria de Alexandre Leocádio Santana Neto, pela 

Universidade Federal do Paraná, em 201211. 

Outra pesquisa que chama a atenção está relacionada a concepções e uso 

das mídias por professores, visando a melhoria das práticas pedagógicas, pois 

explicita já no seu resumo a perspectiva da Mídia-Educação: “REPRESENTAÇÕES 

E USOS DAS MÍDIAS NA ESCOLA: DE FERRAMENTAS PARA AUMENTAR A 

MOTIVAÇÃO À POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO CRÍTICA E CRIATIVA EM 

MÍDIA-EDUCAÇÃO”, dissertação de autoria de Lenice Lúcia Cauduro da Silva, pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, defendida em 201112. Esta pesquisa 

aproxima-se de certa forma da proposta de análise do presente trabalho devido a 

abordagem teórica, alguns objetivos e parte da abordagem metodológica. 

Entretanto, nosso trabalho busca, além de identificar como os professores 

compreendem e usam as tecnologias, as mídias e meios de comunicação e se 

essas práticas envolvem aspectos da Mídia-Educação, busca também ressaltar os 

                                                           
9
 Disponível em: www.ufpe.br/ ppgedumatec/dissertacoes/tania_2012.  Acessado em: 21 de fevereiro 

de 2014. 
10

 Disponível em http://www.nead.ufpr.br/files/edital/Editais_2014/Edital_11_2014_SELECAO_ 
CURSISTAS_ APERFEICOAMENTO_MIDIAS.pdf. Acessado em: 23 de fevereiro  de 2015. 
11

 Disponível em: http://www.ppge.ufpr.br/teses/M12_Alexandre%20Leocadio%20Santana 
%20Neto.pdf. Acessado em 20 de janeiro de 2015. 
12

 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95289/298840.pdf 
?sequence=1. Acessado em 12 de janeiro de 2015. 

http://www.nead.ufpr.br/files/edital/Editais_2014/Edital_11_2014_SELECAO_%20CURSISTAS_%20APERFEICOAMENTO_MIDIAS.pdf.%20Acessado%20em:%2023
http://www.nead.ufpr.br/files/edital/Editais_2014/Edital_11_2014_SELECAO_%20CURSISTAS_%20APERFEICOAMENTO_MIDIAS.pdf.%20Acessado%20em:%2023
http://www.ppge.ufpr.br/teses/M12_Alexandre%20Leocadio%20Santana%20%20Neto.pdf
http://www.ppge.ufpr.br/teses/M12_Alexandre%20Leocadio%20Santana%20%20Neto.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95289/298840.pdf%20?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95289/298840.pdf%20?sequence=1
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aspectos relevantes para a formação continuada sobre a Mídia-Educação que estão 

integrados as práticas docentes. 

Dessa forma, a partir das palavras-chave já citadas, e os contextos 

informados nos resumos das pesquisas, é possível afirmar que a produção 

acadêmica que busca estudar aspectos ligados a formação continuada docente na 

perspectiva da Mídia-Educação, especialmente no Litoral do Paraná, ainda é pouco 

representativa, enfatizando a importância do presente trabalho. 

 

3.4.2. FORMAÇÃO CONTINUADA: CAPITAL VERSUS LITORAL 

  

Além de processos de formação continuada de longa duração, como os 

cursos de aperfeiçoamento e especialização, com 180 e 360 horas, 

respectivamente, há a oferta de outras opções de formação, com duração de 4 a 30 

horas, como oficinas e cursos, disponibilizados pela Secretaria Estadual de 

Educação do Paraná (SEED-PR), e seus Núcleos Regionais de Educação (NRE). 

Essas iniciativas voltadas às TICs, meios de comunicação e/ou mídias não 

aparecem como objeto de estudo das pesquisas de mestrado e doutorado no banco 

de teses da CAPES, podem estar relacionadas à disponibilidade de formação 

específica, especialmente em relação ao litoral do Paraná.  

A comparação entre os cursos e oficinas de formação continuada propostas 

pela SEED-PR no ano de 2013 realizados no litoral do Paraná aos realizadas na 

capital do estado, que buscavam a abordagem das TICs, meios de comunicação 

e/ou mídias, estão representadas de acordo com a tabela abaixo (TABELA 3) para a 

área de Língua Portuguesa, Inglesa e Espanhola (PARANÁ, 2015): 

 

TABELA 3- OFERTA DE PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SEED – PR EM 2013 
Continua 

Área do conhecimento - Português, Inglês e Espanhol Curitiba Litoral Guaratuba 

Oficinas  

Pedacinhos Da África  1 0 0 

Literatura Infantil E Bullying  1 0 0 

Brincadeiras Com Leitura, Escrita E Literatura 
Infantil  

1 0 0 

Literatura Infantil: Aspectos Lúdicos Na 
Formação Do Leitor  

1 0 0 

Contação De Histórias No Processo Educativo  1 0 0 

Formação Em Ação  9 5 1 

 

http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69078
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69080
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69087
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69087
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69088
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69088
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69094
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69153
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TABELA 3- OFERTA DE PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SEED – PR EM 2013 
 Conclusão 

Área do conhecimento - Português, Inglês e Espanhol Curitiba Litoral Guaratuba 

Oficinas 
Encaminhamentos Teórico-Metodológicos 
Para Leitura E Resolução De Problemas A 
Partir Do Saep  

1 5 1 

Literatura Fantástica: Análise E Compreensão  1 0 0 

SubTotal: 16 10 2 

Cursos 

Sequência Didática: Aprendendo Por Meio De 
Resenhas  

2 0 0 

Elaboração E Revisão De Itens De Múltipla 
Escolha E De Produção Textual Para Os 
Exames De EJA  

1 0 0 

Formação Docente Para Educação Em Tempo 
Integral Em Turno Único  

1 0 0 

A Prova Brasil/Saeb, Saep E O Trabalho 
Docente  

1 0 0 

Lendo Imagens Através De Alberto Manguel  1 0 0 

Contação De Histórias No Processo Educativo  3 0 0 

O Uso Do Blog Como Ferramenta Pedagógica  4 0 0 

Quadrinhos Na Sala De Aula  2 0 0 

Ferramentas Da Comunicação Via Internet  4 0 0 

Animação Stop Motion E Origami  2 0 0 

Brincadeiras Com Leitura, Escrita E Literatura 
Infantil  

1 0 0 

Moodle Individual Para Professores  1 0 0 

O Uso Do Tablet Em Sala De Aula  1 0 0 

Sequência Didática: Metodologia De Ensino 
Da Olimpíada De Língua Portuguesa  

1 0 0 

Arte Digital: Editando Com Software Livre  1 0 0 

Sonoplastia Em Sala De Aula  2 0 0 

Dispositivos Móveis Na Educação  2 0 0 

Produção De Vídeo: Artistas Paranaenses  1 0 0 

Produção De Material Para A Sala De Apoio À 
Aprendizagem  

2 0 0 

Fundamentos Teórico-Metodológicos Para 
Correção Das Redações Dos Exames De Eja 

1 0 0 

Teatro Infanto Juvenil: Texto, Cinema E Palco  1 0 0 

Caracterização Teatral: Maquiagem  1 0 0 

Cinema Na Escola  1 0 0 

Arte Com Papel  1 0 0 

Contação De Histórias: Contar E Encantar  1 0 0 

SubTotal 39 0 0 

TOTAL 55 10 2 

FONTE: a autora.    

 

A partir de filtros ligados às disciplinas Língua Portuguesa, Inglesa e 

Espanhola identificamos, entre oficinas e cursos realizadas em Curitiba e Litoral do 

Paraná, um total por localidade 55 e 10 propostas, respectivamente.  

Especificamente em relação às oficinas observamos que as propostas para a 

http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73498
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73498
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73498
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73831
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69033
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69033
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69062
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69066
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69072
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69073
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69074
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70840
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70844
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70844
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70852
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=72658
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=72658
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73467
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73470
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73484
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73495
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73702
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73702
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73722
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73722
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73819
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73835
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73844
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73848
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73861
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formação continuada que ocorreram no litoral do estado apenas ocorreram dentro 

dessa categoria, sendo que a quantidade de oficinas propostas em relação aos 7 

municípios da região, foi aproximadamente 40% menor do que o registro de 

ocorrência de oficinas na cidade de Curitiba.  

Quando restringimos a ocorrência para Guaratuba a diferença é ainda mais 

expressiva, pois apenas duas oficinas ocorreram no município, enquanto na capital 

foram 16. Entretanto nessa modalidade de formação continuada, a relação com a 

formação para as TICs, meios de comunicação ou mídias não aparece. 

Já em relação aos cursos, em que é possível destacar a ocorrência de 

propostas voltadas aos meios de comunicação, TICs e mídias como  “o uso do blog 

como ferramenta pedagógica”, “ferramentas da comunicação via internet”, 

“animação stop motion e origami”,   “moodle individual para professores”,  “o uso do 

tablet em sala de aula”, “arte digital: editando com software livre”, “sonoplastia em 

sala de aula”, “dispositivos móveis na educação”, “produção de vídeo: artistas 

paranaenses”, “teatro infanto juvenil: texto, cinema e palco e cinema na escola”, 

enquanto 39 cursos foram ofertados em curitiba, nenhuma dessas propostas 

aconteceram no litoral.  

  No ano de 2014, também em relação a Língua Portuguesa, Inglesa e 

Espanhola, dentro da modalidade de oficinas e cursos, identificamos algumas 

propostas de formação diferentes das realizadas no ano anterior (TABELA 4).  

A quantidade de oficinas realizas no litoral em comparação com as de 

Curitiba ainda é menor, mas o interessante é destacar que a única opção para o 

litoral é a “Formação Em Ação”, apesar de ser um oficina de apenas 8 horas, tem 

por objetivo abordar 7 itens, entre os quais estão a reflexão sobre temas 

contemporâneos, sobre novas tecnologias e sobre a inclusão de diferentes 

modalidades de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69072
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69072
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69074
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69074
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70840
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70852
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73467
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73470
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73470
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73484
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=73844
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=70862
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TABELA 4: OFERTA DE PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SEED – PR EM 2014 
Continua 

Área do conhecimento Português, Inglês e Espanhol Curitiba Litoral Guaratuba 

Oficinas 
Cenas Breves - A Construção Do Texto 
Teatral Na Escola  

1 0 0 

Formação Em Ação  8 6 1 

Subtotal 9 6 1 

Cursos 

A Arte E A Técnica Do Mosaico I: Aplicação 
Na Escola  

1 0 0 

A Arte E A Técnica Do Mosaico Ii: Mural  1 0 0 

A Arte E O Ensino Da Arte Na 
Contemporaniedade: Por Que? Para Quem? 
Para Que?  

1 0 0 

A Performance Do Contador De Histórias  4 0 0 

Ampliando Percepções: Onde Está A Arte?  5 0 0 

Arte Paranaense: Um Olhar Sobre Nossos 
Artistas  

3 0 0 

Arte Circense: Ginástica De Circo Como 
Elemento Da Cultura Corporal  

9 0 0 

Arte Do Mosaico Ii: Mural  2 0 0 

Arte Do Mosaico I: Aplicação Na Escola  1 0 0 

Arte Paranaense: Theodoro De Bona  1 0 0 

Arte Popular E Educação: Ritmos 
Afrobrasileiros I  

4 0 0 

Arte Pública E Animação Stop Motion  3 0 0 

Bandas E Fanfarras: Regência  5 0 0 

Arte Popular: Ritmos Afrobrasileiros I  1 0 0 

Blogs Educacionais Na Arte  2 0 0 

Boal: Técnicas E Teoria Do Oprimido  1 0 0 

Caracterização Teatral: Maquiagem Em 
Sala De Aula I  

3 0 0 

Cenas Breves - A Construção Do Texto 
Teatral Na Escola  

2 0 0 

Criação De Roteiros E Improvisações 
Teatrais  

2 0 0 

Curso Para Formação De Orientadores De 
Estudo E Formadores Regionais Do Pacto  

2 1 0 

Dança Contemporânea  2 0 0 

Dança Contemporânea: Como Trabalhar Em 
Sala De Aula  

1 0 0 

Dança: História Em Movimento  2 0 0 

Danças Circulares Na Escola I  4 0 0 

Flauta Doce  2 0 0 

Folclore E Cultura Popular  1 0 0 

Fotografia: Instrumento Artístico E 
Pedagógico  

5 0 0 

Leitura E Escrita Rítmica  2 0 0 

Livros Animados  1 0 0 

Minicenários E Personagens Para Animação 
Stop Motion  

4 0 0 

Modelagem Cerâmica: Intervenções Com 
Arte  

3 0 0 

 

 

http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=69153
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74858
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74858
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74852
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74228
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74228
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74228
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74173
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74170
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74182
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74182
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74183
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74183
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74194
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74326
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74460
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74438
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74438
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74199
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74308
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74188
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74296
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74754
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74293
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74293
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74422
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74422
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74741
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74741
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74587
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74587
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74195
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74453
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74453
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74765
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74423
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74187
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74751
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74191
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74191
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74169
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74745
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74198
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74198
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74307
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74307
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TABELA 4: OFERTA DE PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SEED – PR EM 2014 
Conclusão 

Área do conhecimento Português, Inglês e Espanhol Curitiba Litoral Guaratuba 

Cursos 

Moodle Individual Para Professores  1 0 0 

Mosaico I: Aplicação Na Escola  1 0 0 

Música Popular Brasileira Pela Prática 
Instrumental E Vocal  

3 0 0 

O Ensino Por Meio Das Sequências 
Didáticas Propostas Pela Olimpiada De 
Lingua Portuguesa  

0 1 0 

Personagens Curitibanos Na Cena Teatral  2 0 0 

Podcast: Editando Áudio Para Internet  2 0 0 

Poéticas Contemporâneas I: Práticas E 
Reflexões  

5 0 0 

Portal Educacional: Ferramentas Para O 
Fazer Teatral  

3 0 0 

Produção De Fotonovela  6 0 0 

Produção De Vídeo: O Uso Do Audiovisual 
Na Escola  

6 0 0 

Relação Entre O Jogo, O Teatro E O Jogo 
Dramático  

4 0 0 

Teatro Infanto-Juvenil: Texto, Cinema E 
Palco  

2 0 0 

Subtotal 115 2 0 

TOTAL 124 8 1 

FONTE: a autora.    

  

 Em relação aos cursos ofertados, diferentemente do que ocorreu em 2013, 

duas opções foram realizadas no litoral, mas não em Guaratuba, e nenhuma das 

duas estão ligadas as TICs, meios de Comunicação e/ou mídias na educação. Em 

contrapartida, a oferta em Curitiba além de, em linhas gerais ter sido em quantidade 

consideravelmente maior do que as do litoral, ainda houve a oferta de cursos como: 

“blogs educacionais na arte”; “fotografia: instrumento artístico e pedagógico”;   

“podcast: editando áudio para internet”; “produção de fotonovela”; “produção de 

vídeo: o uso do audiovisual na escola”; “teatro infanto-juvenil: texto, cinema e palco”.  

 Os processos de formação continuada no ano de 2013 referentes a gestão, 

planejamento e organização da Escola sobre tecnologia educacional, também 

apresentam cursos e oficinas voltados ao usos de TICs, conforme TABELA 5 

(PARANÁ, 2015).  

 

 

 

http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74171
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74763
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74180
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http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74193
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74193
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74184
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74184
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74168
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74197
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74197
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http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74168
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74197
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74197
http://celepar7.pr.gov.br/capacitacao/consulta/portal/bdConsEventoPublicaDetalhe.asp?codigo=74432
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TABELA 5: OFERTA DE PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SEED-PR EM 2013 

Gestão, planejamento e organização da Escola - 
Tecnologia educacional 

Curitiba Litoral Guaratuba 

Cursos 

Semana Pedagógica 2 86 8 

A Escola Que Educa: Adolescência E O Uso 

Ético E Seguro Da Internet  
1 0 0 

Oficina De Treinamento - Sicape  1 0 0 

   Subtotal 6 86 8 

Oficinas 

Capacitação De Assessores Pedagógicos E 
Técnicos / Uso Do Ambiente Virtual E-
Proinfo/Mec 7 

1 0 0 

Formação Dos Assessores Pedagógicos Das 
CRTE, Para O Uso Do Computador Interativo 
Com Lousa Digital  

1 0 0 

Uso Do Tablet Educacional Para Professores 
Da Rede Estadual De Ensino  

2 8 1 

Computador Interativo Com Lousa Digital No 
Ambiente Escolar  

1 9 1 

Formação Administrador Local Para Os 
Laboratórios De Informática Das Escolas 
Estaduais Do Paraná  

0 4 1 

Formação Em Ação  8 8 1 

Subtotal 13 29 4 

TOTAL 19 115 12 

FONTE: a autora.    

 

Em termos quantitativos observamos que no litoral a oferta geral de 

processos de formação docente representa a grande maioria das opções, porém são 

relativas à semana pedagógica. Especificamente em relação aos cursos, o único 

realizado em 2013 ligado à temática das TICs “a escola que educa: adolescência e o 

uso ético e seguro da internet” aconteceu em Curitiba. Já em relação as oficinas, as 

opções também realizaram-se, em maioria, no litoral.  

Entretanto, as oficinas voltadas para a formação do professor para as TICs 

eram apenas duas o “Uso do tablet educacional para professores da rede estadual 

de ensino” e “Computador interativo com lousa digital no ambiente escolar”. Os 

processo de formação relativos a “Formação em ação” também objetivam abordar 

questões ligadas as tecnologias educacionais, mas não de forma exclusiva. 

Ainda sobre a formação continuada referente a gestão, planejamento e 

organização da escola – tecnologia educacional, no ano de 2014,  apenas cursos 

foram oferecidos, sendo que o total em Curitiba foi de 36 e no litoral de 37. Dos 37 
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realizados no litoral apenas 4 foram em Guaratuba, sendo que nenhum curso era 

voltado especificamente as TICs, meios de comunicação e/ou mídias. Somente os 

cursos de formação com mobilidade, que se propõe a abordar, entre outros 

assuntos, as tecnologias na educação, foram realizados, sendo apenas 3 cursos em 

cada localidade (TABELA 6). 

 

TABELA 6: OFERTA DE PROFESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SEED-PR EM 2014 

Gestão, planejamento e organização da Escola - 
Tecnologia educacional 

Curitiba Litoral Guaratuba 

Cursos 

Semana pedagógica 31 34 4 

Formação de professores tutores 2 0 0 

Formação com mobilidade 3 3 0 

Subtotal 36 37 4 

TOTAL 36 37 4 

FONTE: a autora    

 

De forma geral, tanto no litoral paranaense quanto em Guaratuba, a 

disponibilidade de processos de formação continuada pelo NRE de Paranaguá 

registra uma defasagem de oferta de cursos e oficinas sobre TICs, meios de 

comunicação e/ou mídias na educação, principalmente quando comparamos 

quantidades e modalidades ofertadas com os da capital do estado. 

Como não realizamos pesquisas empíricas sobre nenhum curso ou oficina 

ofertados pelo estado, não é possível afirmar se há efetividade na integração dos 

recursos tecnológicos e midiáticos nas propostas didáticas dos professores.  

Porém nos deparamos com um questionamento a partir da seguinte fala da  

professora R, a respeito do curso que participou no início do ano de 2014 sobre a 

lousa interativa: “eu fiz um curso da SEED no começo do ano daquele quadro 

interativo, da lousa, e foi um curso, eles mostraram coisas maravilhosas e, gente, 

não consegui, eu não consegui colocar essa lousa interativa em nenhuma das 

minhas aulas”. 

O questionamento que surge é: por que ainda há a dificuldade por parte dos 

professores em integrar esses recursos em suas aulas apesar da participação em 

um curso ou oficina de formação continuada? Não pretendemos responder esse 

questionamento, entretanto ele nos auxilia a pensar questões sobre como o uso dos 
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recursos tecnológicos e midiáticos podem integrar uma proposta pedagógica 

holística, para além da ferramenta. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Nesse capítulo apresentamos a trajetória da coleta dos dados empíricos, 

dividida em duas etapas para alcançar o objetivo geral da pesquisa “identificar se as 

práticas pedagógicas dos professores que utilizam meios de comunicação podem 

ser consideradas práticas Mídia-Educativa”.  

Na primeira etapa, a fase exploratória, aplicamos um questionário semi-

aberto com os professores de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna da 

Rede Pública Estadual do município de Guaratuba, Litoral do Paraná a fim de 

delimitar o objeto de pesquisa e os passos da próxima etapa.  

A segunda etapa se caracteriza pela delimitação de 4 professores que 

participaram da etapa anterior para a coleta de dados a partir de entrevistas semi-

estruturadas, de plano de aula, observação da pratica docente, utilizando a Análise 

de Conteúdo de Bardin para a categorização dos dados e posterior análise e 

discussão. 

 

4.1. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Considerando o objeto de pesquisa, uso dos meios de comunicação em 

práticas pedagógicas, esta trabalho assume uma perspectiva qualitativa de 

investigação, pois tem seu foco de abordagem no processo e no seu significado 

(MORESI, 2003, p. 9). Se direciona no sentido de entender que elementos da Mídia-

Educação estão presentes nas ações docentes que utilizam os meios de 

comunicação em sala de aula. Isso porque em pesquisas qualitativas o processo e 

seu significado são os focos principais de abordagem. 

A partir da identificação que a maioria dos professores da Língua Portuguesa 

e Língua Estrangeira Moderna da rede pública estadual de Guaratuba já utilizaram 

alguma vez os meios de comunicação em suas aulas chegamos ao seguinte 

problema de pesquisa: Os professores que utilizam meios de comunicação em sala 

de aula têm incorporado aspectos relacionados a Mídia-Educação às suas práticas 

pedagógicas? 
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Essa questão nos possibilitou estabelecer como objetivo geral de 

investigação identificar se as práticas pedagógicas dos professores que utilizam 

meios de comunicação podem ser consideradas práticas mídia-educativas. Este 

objetivo, por sua vez, se desdobra em outros três, específicos: diagnosticar o 

interesse dos professores sobre o uso das mídias na educação; identificar como os 

professores incorporam as mídias em suas aulas e propor aspectos estruturantes 

para formação continuada sobre Mídia-Educação.  

Para a viabilização da pesquisa foi necessária a delimitação de um 

município e área de atuação dos docentes participantes da pesquisa, e optamos por 

realizar a investigação com professores de Língua Portuguesa e Estrangeira 

Moderna da rede pública estadual, pois dentre as disciplinas ofertadas na educação 

básica, o ensino das linguagens representam a maior porcentagem na grade 

curricular, seja no Ensino Fundamental ou Médio. (PARANÁ, 2013). 

 

4.1.1. Guaratuba, professores, escola e cultura local 

 

Guaratuba é a cidade mais ao sul do litoral do Paraná (FIGURA 6), e por ser 

um município com grande extensão territorial, faz divisa com Matinhos, Morretes, 

Paranaguá, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais, no estado, e Garuva e Itapoá, em 

Santa Catarina. Sua população, segundo dados do IBGE, citado por IPARDES 

(2015, p. 11), ultrapassou a casa dos 30 mil habitantes, estimando cerca de 34.767 

habitantes no ano de 2014. Durante o período de temporada, entre os meses de 

dezembro à fevereiro, apresenta um fluxo de turistas que é de aproximadamente 10 

vezes a sua população normal, podendo chegar, considerando todo o litoral, a 

aproximadamente 1 milhão de habitantes (CHEMIM, 2011, p. 13). 

Por ser uma cidade com características de veraneio, devido aos seus 15 km 

de extensão de praia (COLIT, 2002), Guaratuba apresenta outros ambientes 

naturais com potencial turístico, como a baía de Guaratuba e saltos/cachoeiras 

dentro de Unidades de Conservação, que ainda são pouco explorados.  

Uma manifestação cultural, ligada a aspectos religiosos também representa 

um elemento importante para a questão turística da cidade, a Festa do Divino, 

organizada pela igreja católica, ocorre todo ano durante o período de férias de 

inverno, em julho (COLIT, 2002, p. 11). 
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FIGURA 6: LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA 
 

 
FONTE: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Guaratuba (COLIT, 2002, p.18) 

  

Entretanto, espaços físicos, edificações destinadas à prática, à criação e à 

disseminação cultural de um local não se apresentam como uma forte característica 

da cidade, como cinema, teatros, entre outros (TABELA 7). 
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TABELA 7: ESPAÇOS FÍSICOS, EDIFICAÇÕES DESTINADAS À PRÁTICA, À CRIAÇÃO E À 
DISSEMINAÇÃO CULTURAL 

Equipamento cultural Quantidade 

Anfiteatro - 

Arquivo - 

Ateliê / Estúdio - 

Auditório - 

Biblioteca 4 

Centro comunitário / Associações 4 

Centro cultural / Casa de cultura 1 

Centro de documentação - 

Cine teatro - 

Cinema - 

Circo - 

Concha acústica - 

Coreto - 

Galeria de arte - 

Livraria - 

Museu 1 

Sala de exposição - 

Salão para convenção - 

Teatro - 

Videolocadora - 

Outros espaços 2 

TOTAL 12 

FONTE: Secretaria da Cultura do Paraná (IPARDES, 2015, p. 4) 

 

Muito embora as atividades econômicas e culturais voltadas ao mar (pesca e 

o turismo de orla) sejam práticas bastante lembradas nem relação a cidade de 

Guaratuba, principalmente pela pouca oferta sobre espaços destinados para a 

disseminação cultural, as atividades que movimentam a economia local são a 

construção civil, mercado imobiliário e comércio (CHEMIM, 2011, p. 143).  

Porém, devido a sua dimensão territorial, apresenta uma grande área rural, 

onde o cultivo de banana representa a principal prática voltada a agricultura 

(TABELA 8). 

Devido a distância á área urbana e problemas com acessibilidade à região, 

uma das áreas do município de Guaratuba responsável pelo cultivo de banana, o 

Cubatão possui uma escola municipal de ensino de educação infantil e séries iniciais 

da educação básica, do fundamental, e um colégio estadual, com séries finais e 

ensino médio. Ambas dividem espaço físico. 
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TABELA 8: ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA – 2013 

Produtos Área Colhida (Ha) Produção (T) Rendimento Médio (Kg/Ha) 
Valor 

(R$1.000,00) 

Arroz  597 3.849 6.447 3.134 

Banana  3.416 102.480 30.000 58.036 

Cana-de-açúcar  30 1.050 35.000 54 

Feijão  10 9 900 25 

Laranja  2 30 15.000 14 

Mandioca  171 2.052 12.000 916 

Maracujá  2 30 15.000 38 

Milho  20 62 3.100 25 

Palmito 148 490 3.311 2.151 

Tangerina 1 15 15.000 9 

FONTE: IBGE - PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL (IPARDES, 2015, P.6-7) 
NOTA: Dados estimados. Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras 
temporárias e permanentes não aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 25 de 
outubro de 2013. Diferenças encontradas são em razão da unidade adotada. 

 

A figura abaixo (FIGURA 7) apresenta a localização, especialmente, das 

comunidades tradicionais em regiões afastadas da área central do município, 

inseridas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, delimitada no mapa 

pela cor verde. 

 A opção de utilizar esse mapa para ilustrar as regiões afastadas de 

Guaratuba está ligada principalmente a possibilidade de se perceber a distância 

entre a escola situada na área rural, no Cubatão, e a outras escolas que estão 

localizadas na área urbana da cidade. Apesar de algumas estarem localizadas em 

regiões bem afastadas do centro, ainda estão inseridas dentro da área urbana. 

Assim, nosso contexto de abordagem são os professores (23 docentes na 

Língua Portuguesa, 8 de Língua Inglesa, 13 de Língua portuguesa e Inglesa e 1 de 

Língua Espanhola, totalizando 45 professores) atuantes em 7 escolas do município, 

sendo duas escolas estaduais, com apenas ensino fundamental séries finais, e as 

demais com ensino médio, constituindo-se assim como colégio: Colégio Estadual 29 

de Abril, Colégio Estadual Doutora Zilda Arns Neumann, Colégio Estadual Gratulino 

de Freitas e Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra, centro de Guaratuba; 

Escola Estadual Deputado Aníbal Khury e Escola Estadual Léa Germano Monteiro, 

bairros de Guaratuba, Coroados e Mirim, respectivamente; e Colégio Estadual do 

Cubatão, área rural de Guaratuba.  
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FIGURA 7: MAPA ILUSTRATIVO DA APA DE GUARATUBA 

 
FONTE: Kantek; Sautter; Michaliszyn (2009, p. 41). 

 

 



62 

 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para alcançar o primeiro objetivo específico, diagnosticar o interesse dos 

professores sobre o uso das mídias na educação, como primeira etapa de 

investigação realizou-se uma pesquisa exploratória, por ser o primeiro passo a ser 

seguido, quando se conhece pouco o campo de pesquisa (MORESI, 2003, p.09). 

Nesta primeira etapa optamos pela aplicação de um questionário 

(APÊNDICE 1), com 17 questões abertas e fechadas com os professores das áreas 

de ensino de línguas (Portuguesa e Estrangeira Moderna) do município de 

Guaratuba para verificarmos:  

 

1- Se existe o interesse em uma formação continuada para as Mídias na Educação;  

2- Se há preferência nas datas, local, período do dia e modalidade de ensino para 

a realização do curso;  

3- Se os professores tem acesso a internet em casa e na instituição de ensino em 

que atuam;  

4- Se há preferências sobre que tipo de mídias seriam abordadas ao longo de um 

curso;  

5- Que exemplos de meios de comunicação cada professor já utilizou em sala de 

aula  

 

Esse trabalho, que tem como objeto de pesquisa questões relativas à 

comunicação, já em sua primeira etapa esbarrou em uma dificuldade também de 

cunho comunicativo. A princípio a realização da pesquisa exploratória deveria ter 

sido a partir de um questionário virtual, disponibilizada através da plataforma Google.  

Como as escolas e também o NRE de Paranaguá (sede administrativa 

responsável pelas cidades do litoral do Paraná, inclusive Guaratuba) não 

disponibilizam o contato dos professores (e-mail) que estão atuando na rede pública 

estadual, foi necessário contar com o intermédio do próprio NRE de Paranaguá para 

que os questionários fossem enviados via e-mail para os professores de Língua 

Portuguesa e Língua Estrangeira moderna, atuantes no litoral do Estado.  

Entretanto, sem que pudesse ter sido diagnosticado em que etapa do 

processo de comunicação com os docentes ocorreu alguma falha de procedimento, 

nenhum questionário foi preenchido on line, e optamos pela aplicação de 
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questionários físicos ao professores. Houve a necessidade de ir a todas as escolas e 

colégios estaduais do município, buscando professor a professor, para que fosse 

possível coletar as respostas.  

Indo a 7 colégios da Rede Pública Estadual do município de Guaratuba,  um 

na área rural e os demais da região urbana, foi necessário em algumas das 

instituições deixar os questionários com a direção e coordenação pedagógica para 

que entregassem aos docentes das disciplinas de Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira Moderna. Essa necessidade surgiu devido à distância das escolas do 

bairro e da área rural da região central do município13, e também devido à diferença 

nos horários do professores. Não havia um dia em que todos estavam na escola, e 

com disponibilidade para responder o questionário.  

Em outras instituições, foi necessário entregar os questionários para cada 

professor pessoalmente. Nesses casos foi possível garantir que todos os 

professores das disciplinas foco da pesquisa respondessem o questionário. 

Entretanto nas instituições em que a coleta ficou sob a responsabilidade da direção 

ou coordenação pedagógica, não obtivemos o mesmo sucesso, porque em uma das 

instituições o profissional responsável por entregar o material de pesquisa entrou em 

licença médica, não repassando para outra pessoa da escola essa demanda.  

Nas demais situações a equipe gestora afirmou que todos os professores 

que tiveram interesse responderam ao questionário. Além disso, havia também uma 

situação onde alguns dos professores que apareciam no quadro de funcionários 

ativos no site da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, quando na verdade 

estavam afastados. Assim, dos 45 professores registrados nas 7 escolas estaduais 

no município, obtivemos os dados de 38 docentes.  

A aplicação desse questionário em um primeiro momento tinha o objetivo de 

identificar elementos importantes para se pensar a respeito de um curso de 

formação continuada. Inclusive a realização do curso de formação continuada em 

Mídia-Educação se caracterizava como uma das estratégias de pesquisa, mas a 

partir da análise da etapa exploratória, identificamos a necessidade de um maior 

aprofundamento sobre aspectos relacionados ao uso dos meios de comunicação 

que os professores já fazem em suas práticas docentes.   

                                                           
13

 O colégio da Região Rural está a aproximadamente 70 km de distância da área urbana de 

Guaratuba, e boa parte da estrada que dá acesso a essa escola é estrada de chão, que em dias de 
chuva intensa só tem possibilidade de deslocamento através dela com veiculo tracionado, específico 
para este tipo de terreno acidentado. 
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Deste modo, algumas questões elaboradas para a aplicação do questionário 

da fase exploratória e os dados levantados não foram utilizados como dados 

relevantes nesse trabalho, devido a mudança de objeto e problema de pesquisa.  

Assim, os dados provenientes desse procedimento nos encaminharam a 

reestruturar a pesquisa para aprofundar como é a apropriação das tecnologias, dos 

meios de comunicação e/ou das mídias pelos professores e que características 

dessas práticas podem ser consideradas como perspectivas da Mídia-Educação 

para se pensar sobre aspectos importantes para a formação continuada docente. 

Para alcançar o segundo e o terceiro objetivos específicos (identificar como 

os professores incorporam as mídias em suas aulas; propor aspectos estruturantes 

para a formação continuada sobre Mídia-Educação), referente a segunda fase da 

pesquisa, estabelecemos os seguintes procedimentos para coleta de dados: coleta 

de plano de aula; observação de aula; e entrevista semi-estruturada com 

professores. 

Neste estudo, pretendendo identificar como o professor apresenta em seu 

planejamento o uso dos meios de comunicação em sua aula, utilizamos como base 

para a coleta de informações junto aos professores um plano de aula a ser 

preenchido em plataforma online, por meio do formulário do Google Drive. 

A observação da prática docente, de caráter não participante (MORESI, 

2003, p. 24), tinha por finalidade complementar o procedimento anterior. A 

possibilidade de acompanhar a aula do professor poderia auxiliar a identificar se as 

propostas do seu plano de aula foram ou não cumpridas, e de que forma, bem como 

extrair dados que não foram abordados pelo plano de aula.  

Já a entrevista semi-estruturada tem por objetivo: conhecer mais com maior 

riqueza de detalhes quem é o professor participante da pesquisa; Identificar quais 

são os entendimentos desses docentes em relação aos conceitos ligados temática 

da Mídia-Educação, tecnologia, meios de comunicação, e/ou mídias; compreender 

aspectos relacionados à sua prática com os meios; e verificar expectativas e 

necessidades em relação a processos de formação continuada em Mídia-educação. 

Adotamos esse procedimento por se considerar “bastante adequado para a 

obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas 

explicações ou razões a respeito das coisas precedentes” (SELLTIZ et al., 1967, p. 

273 apud GIL, 2008, p. 109).  



65 

 

Anteriormente ao início da segunda etapa da pesquisa, estabelecemos três 

critérios para a seleção dos professores que iriam participar dessa etapa, sendo 

eles: o tempo de atuação no magistério, os exemplos sobre o uso de meios de 

comunicação em sala de aula que eles mencionaram no questionário da etapa 

exploratória e a localização da escola onde atuam.  

Seriam selecionados 3 docentes que cumprissem esses critérios de formas 

distintas entre eles. Entretanto, ao invés de 3 professores contamos com a 

participação de 4 docentes da rede pública estadual do município de Guaratuba 

(TABELA 9). 

 

TABELA 9: CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA SEGUNDA 
ETAPA 

 
Região da cidade 
em que a escola 

está situada 

Resposta do professor sobre os 
meios de comunicação que já 

utilizou em sala de aula 

Tempo de atuação como 
docente 

Professor 1 Urbano – bairro 
Citou meios de comunicação e 
suportes 

Próximo da 
aposentadoria: mais de 
25 anos. 

Professor 2 Urbano – centro Citou meios de comunicação  
Meio de carreira; Entre 
10 e 20 anos de serviço 

Professor 3 Rural e urbano Citou suportes 
Recém formado: até 5 
anos 

Professor 4* Rural Citou suportes 
Meio de carreira; Entre 
10 e 20 anos de serviço 

*professor integrado posteriormente a 2º etapa da pesquisa 

 

Considerando os critérios de seleção dos 3 professores que participariam 

dessa etapa, não foi possível realizar todos os procedimentos estabelecidos a 

princípio com esses professores. Além da não disponibilização dos planos de aula 

por parte de 2 docentes14, foi inviável a observação das aulas previstas, visto que o 

período letivo das escolas já estava em processo de avaliação final, especialmente 

no caso dos professores selecionados, não havendo mais programação de aulas 

com novos conteúdos, apenas provas e revisões.  

Especialmente no caso da professora 3, em determinado momento, haveria 

a possibilidade de observação de uma aula, mas devido a uma reorganização de 

atividades realizadas coletivamente na escola, foi necessário desmarcar. E, 

                                                           
14

 Uma das professoras afirmou não elaborar mais esse documento já que estava em final de carreira, 

e em outro caso devido ao não recebimento do documento via plataforma do Google, pelo formulário 

online 
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posteriormente, um problema de saúde dessa professora dificultou nossa 

comunicação para reagendar uma nova aula, impossibilitando a realização desse 

procedimento.  

Devido a dificuldade de cumprir com todos os propósitos estabelecidos com 

os três docentes selecionados primeiramente, buscamos outros três docentes que 

também atendessem aos mesmos critérios. Nesse novo grupo, uma das professoras 

não quis participar porque a qualquer momento poderia entrar em licença 

maternidade, e com a outra professora não conseguimos contato nem via telefone 

nem por email. Apenas um dos professores desse novo grupo se mostrou disponível 

para participar da pesquisa, tanto na entrevista, como no plano de aula e também na 

observação da aula, e por isso, decidimos incorporar a sua participação à análise, já 

que dos dois grupos ele foi o único a contemplar os três procedimentos 

metodológicos delimitados para a segunda etapa.  

Dessa forma, considerando todos os 4 professores, obtivemos 4 entrevistas, 

2 planos de aula e 1 observação de aula (TABELA 10). Porém em um dos planos de 

aula a questão que pretendia coletar esse tipo de informação não foi respondida 

como esperávamos, não sendo possível utilizá-lo como objeto de análise. 

 

TABELA 10: PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA A SEGUNDA ETAPA DA 
PESQUISA 

Procedimentos Professor 1  Professor 2 Professor 3 Professor 4 

Plano de aula - - Ok Ok* 

Observação de aula - - - Ok 

Entrevista Ok Ok Ok Ok 

*material desconsiderado para análise. 

 

Em relação aos procedimentos de coleta de dados, que anteriormente 

baseavam-se principalmente nos planos de aula e observação, e considerava as 

entrevistas como método para levantar informações ausentes nos procedimentos 

anteriores, adotamos o último procedimento como a principal estratégia de coleta de 

informações. 

As entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho dos professores 

participantes da pesquisa, nas escolas. Em algumas entrevistas tivemos o tempo de 

uma hora atividade para realizá-la, o que dificultou o aprofundamento e 
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detalhamento de algumas questões. Em outras tivemos maior disponibilidade de 

horário por parte do professor.  

As entrevistas variaram entre 40 minutos à 1 hora e 45 minutos de duração e 

foram realizadas entre os meses de novembro e dezembro. Por serem realizadas na 

escola durante algumas entrevistas tivemos que conviver com o movimento dos 

alunos pelo espaço escolar, além de participação de professores externos a 

pesquisa nas respostas da entrevista. 

A observação foi realizada durante duas aulas consecutivas, anotando-se 

todas as impressões dos acontecimentos em sala (APÊNDICE 2), como em diário de 

campo, seguindo o que sugere Minayo (1999 apud MELLO, et al, 2006, p. 48-49), 

sobre o seu uso: “nele são colocadas as percepções, as angústias, os 

questionamentos e as informações que não são obtidas com as entrevistas semi-

estruturadas”, considerando ainda as afirmações de Patrício, (1995, 1999) que 

 

o diário de campo expressa os dados referentes aos contextos físico, 
cultural, social e afetivo que se está estudando: tudo o que se observa no 
ambiente, acompanhado de todas as expressões verbais e não-verbais que 
ocorrem. Registra as reflexões referentes ao método empregado, ao tema e 
aos seus sentimentos em relação ao estudo (apud MELLO, et al, 2006, p. 
49). 

 

Os planos de aula foram preenchidos online pelos professores, na 

plataforma do Google Drive (APÊNDICES 3 e 4). E as entrevistas, realizadas a partir 

de um roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE 5), foram gravadas e transcritas 

(APÊNDICE 6). 

Para analisar os dados da pesquisa utilizamos a Análise de Conteúdo, pois 

buscamos identificar o significado e sentido para além da leitura objetiva do material 

analisado (BARDIN, 2008). Tanto em relação ao material produzido pelos 

participantes como sobre a observação realizada e as entrevistas, utilizamos a 

metodologia de análise interpretativa, pois esse procedimento “busca compreender o 

fenômeno a partir dos próprios dados, das referências fornecidas pela população 

estudada e dos significados atribuídos ao fenômeno pela própria população” 

(MEYRS, 2000, apud MORESI, 2003, p. 74).  

Para início da análise dos dados provenientes das entrevistas, plano de aula 

e observação, consideramos as indicações de Negri-Filho (2008), baseados em 

Bardin (2004, p. 89) sobre as etapas anteriores ao tratamento dos resultados: 



68 

 

 

a pré-análise “é a fase de organização propriamente dita”, o momento de se 
ter intuições. Ela tem como objetivo operacionalizar e sistematizar as idéias 
iniciais. Para Bardin, a partir da pré-análise é preciso determinar operações 
como o recorte do texto em unidades, para a categorização e codificação 
dos dados. A segunda etapa, a exploração do material, compreende a 
administração sistemática das decisões tomadas e das operações de 
codificação e categorização. [...] A codificação abrange uma transformação, 
de acordo com as regras precisas dos dados brutos extraídos do texto, 
através do recorte, da agregação e da enumeração, o que permite ao 
pesquisador atingir a representação do conteúdo textual. (NEGRI-FILHO, 
2008, pp. 95 e 97) 
 

Seguindo esse procedimento o conteúdo foi separado em 4 unidades de 

interesse: Unidade 1- informações sobre a trajetória acadêmica e futuros interesses 

de formação; Unidade 2- Entendimentos sobre tecnologia, meios de comunicação 

e/ou mídias; Unidade 3- Usos dos meios de comunicação, tecnologias e/ou mídias 

em contextos educativos; Unidade 4- Práticas mídia-educativas: entendimentos e 

autopercepções. 

 Apresentamos parte dos dados provenientes da primeira unidade 

descritivamente, e os demais a partir da Análise de Conteúdo de Bardin, abordando 

as categorias por temas, e não apenas palavras, pois “a investigação por temas, ou 

análise temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos 

(significações manifestas) e simples” (BARDIN, 2008, p. 153 – grifo da autora) 

A separação das falas das entrevistas não se estabeleceu apenas pelas 

perguntas realizadas durante as entrevistas, visto que a dinâmica de condução de 

cada uma delas foi diferenciada: pela organização de cada escola onde realizamos 

as entrevistas com os professores, distintas entre si; pelo envolvimento e 

disponibilidade dos docentes em participar da pesquisa também; e pelo tempo que 

tínhamos para realizar o procedimento, diferente para cada professor. 

Entretanto, o conteúdo proveniente da observação e do plano de aula foi 

classificado de acordo com os parâmetros da pré-análise das entrevistas, sendo 

também enquadrados dentro da unidade 3. 

Após a etapa de pré-análise é que nos deparamos com a necessidade de 

categorização dos dados dentro de cada unidade, e especialmente na unidade três, 

estabelecemos ainda subunidades para o aprofundamento da análise sobre o como 

se estabeleciam as apropriações ou uso dos meios pelos docentes entrevistados. 
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Segundo Bardin (2008), a categorização está relacionada ao isolamento e 

agrupamento das mensagens para que se apresente uma organização dos dados 

pesquisados. Entretanto, como em nosso trabalho pretendemos realizar uma 

abordagem, especialmente na segunda etapa, qualitativa, e devido a quantidade de 

entrevistados participantes desse processo, há unidades em que as respostas dos 

professores encontram-se categorizadas individualmente, ou seja, cada uma delas 

corresponde a uma categoria.  

Por fim, ao chegar ao terceiro e último passo da análise de conteúdo nesse 

trabalho, na mesma linha do que apresenta Knoll (2009) quando cita Cordeiro (2009) 

com base em Trivinõs (2007, p. 162): 

 

O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, já iniciado na 
fase de pré-análise, alcança intensidade, pois a reflexão, a intuição com o 
embasamento nos materiais empíricos estabelece relações com as bases 
teóricas e busca desvendar o conteúdo latente que os documentos 
analisados possuem (CORDEIRO, 2009, p. 91 apud KNOLL, 2009, p. 80). 

 

E como síntese das análises elencamos elementos estruturantes que 

consideramos relevantes ao se pensar em uma proposta de formação continuada, 

especialmente, em Mídia-Educação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nesse capítulo apresentamos os dados provenientes de questionários, 

pesquisas semi-estruturadas, observações de aulas e planos de aula docente, que 

foram realizados em dois momentos nessa pesquisa, cujas descrições e análises 

apresentam-se a seguir. 

 

5.1. PRIMEIRA ETAPA 

 

Uma característica importante sobre os professores que participaram da fase 

exploratória dessa pesquisa, respondendo ao questionário, é a relação temporal que 

cada docente tem com a profissão.  

A maioria dos professores que leciona no município está atuando há mais de 

15 anos. Apenas 4 dos 38 professores respondentes afirmaram tem menos que 5 

anos de experiência de magistério (TABELA 11).  

 

TABELA 11: TEMPO QUE OS PROFESSORES PARTICIPANTES LECIONAM 

Tempo/Períodos Professores(as) 

Menos de 5 anos 4  
Entre 5 e 9 anos 3  

Entre 10 e 14 anos 9  
Ente 15 e 19 anos 8  
Entre 20 e 24 anos 7  
Mais de 25 anos 7  

FONTE: a autora. 

 

Considerando que a maioria dos professores apresenta mais de 15 anos de 

atuação docente, a relação do tempo de magistério que os professores 

apresentaram poderia ter duas consequências: identificação da necessidade de 

formação continuada por parte do docente; ou acomodação e rejeição à novas 

perspectivas na educação. 

A princípio essas possibilidades foram o principal motivador para a 

realização da pesquisa exploratória, pois se pretendia identificar que interesses 

tinham esses professores e 76% dos professores demonstraram interesse  em 

participar de uma processo de formação continuada em Mídia-Educação - ME 

(FIGURA 8). 
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FIGURA 8/: PROFESSORES INTERESSADOS EM PARTICIPAR DE UM CURSO DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIA-EDUCAÇÃO 

 

FONTE: a autora. 
 

A partir dos dados sobre o interesse dos professores, classificamos a 

justificativa das respostas positivas em 4 categorias: A-  interesse em formação 

profissional/ aperfeiçoamento pessoal; B- interesse em melhoria da metodologia de 

ensino/ proporcionar melhoria do processo de ensino-aprendizagem para o 

estudante; C- interesse apenas dependendo de como/onde o curso for realizado; e 

D- interesse mas sem explicar o motivo (TABELA 12).  

Em cada categoria foram classificados, respectivamente, 6, 11, 2, 4 

respostas, e ainda as respostas enquadradas na categoria A e B simultaneamente, 

são 6 respostas. 

Dos professores que apresentaram interesse, 23 justificaram seus interesses 

de acordo com as categorias A e/ou B, pois entendem a necessidade de aprender a 

lidar com as novidades tecnológicas, e também visualizam nas mídias a 

possibilidade de melhorarem suas práticas docentes, tornando suas aulas mais 

atrativas para os estudantes: 

 

 “trabalhar com aulas diferenciadas” 

 “para melhor atender as necessidades do educando individualmente” 

 “para melhorar o conhecimento com essas ferramentas” 

 “para aprimorar cada vez mais e para atualização referente a tal assunto” 
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Esses dados demonstram que o professor se preocupa com a sua formação, 

especialmente para proporcionar melhores condições de ensino-aprendizagem para 

seus educandos. 

 

TABELA 12: CLASSIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE RESPOSTA DOS PROFESSORES QUE 
DEMONSTRARAM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM MÍDIA-EDUCAÇÃO 

Professor (a) 
Repostas da Pergunta: Tem interesse em participar de um curso 

de formação em Mídia-Educação? Por que? 
Categorização 

1 

Sim, é fundamental conhecer cada vez mais alternativas para 
melhorar as práticas metodológicas de ensino, ou despertar o 
interesse do educando, partindo das tecnologias presentes em 
suas realidades. 

B 

2 Sim, preciso de capacitação constante A 
3 Sim, mas um curso que seja diferente dos que eu conheço C 
4 Sim, Não explicou D 
5 Sim, atualização do conhecimento A 
6 Sim. Algumas ferramentas são poucos utilizadas A/B 

7 
Sim. Como a área em que atuo é de comunicação a mídia 
aumentaria as ferramentas em ala de aula, melhorando o 
rendimento das aulas 

B 

8 
Sim. Muitas vezes Não aproveitamos de forma correta o uso das 
tecnologias. Participar de cursos sempre nos dá outras opções 

A /B  

9 Sim, Não explicou D 
10 Sim, melhorar as práticas em sala de aula B 
11 Sim, sei muito pouco sobre como usar a mídia-educação A/B 

12 
Sim, diversificar a metodologia em sala de aula. Novos recursos, 
atrativos 

B 

13 Sim, interação com os alunos, onde eles ficam mais motivados B 
15 Sim, Não explicou D 

16 
Sim, acho de suma importância estarmos bem preparados para 
trabalharmos com os alunos em sala de aula através das mídias 

B 

17 
Sim, dificuldades na elaboração e gravação de vídeos para uso 
em sala de aula 

B 

19 
Sim, para aprimorar cada vez mais e para atualização referente a 
tal assunto 

A 

20 Sim, para melhorar o conhecimento com essas ferramentas A 

21 
Sim, por ser mais uma ferramenta de ensino/aprendizagem e 
para aprimoramento 

A/B 

22 Sim, Não explicou D 
24 Sim, tudo que vier incrementar minha metodologia é bem vinda B 

27 
Sim, para melhor atender as necessidades do educando 
individualmente 

B 

28 Sim, trabalhar com aulas diferenciadas B 

29 
Sim , acho que conhecimento nunca é demais e de repente pode 
ser aproveitado em sala de aula ou  as escolas em que se leciona 

A/B 

31 
Sim, adquirir mais conhecimento. Saber como trabalhar com 
esses recursos 

A/B 

32 Sim. Sinto necessidade de aprender para melhorar minhas aulas B 
35 Sim, manter-me atualizado e preparar-me para mestrado A 
36 Sim, conhecer e partilhar nunca é demais A 

38 
Sim, se a formação for presencial, que seja realizada em 
ambiente escolar por lecionar em uma escola de campo. Difícil 
acesso a cidade 

C 

FONTE: a autora. 
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Na TABELA 13 percebemos a inserção do professor no universo digital e 

virtual. Todos os participantes da pesquisa afirmaram ter acesso a internet pelo 

menos em casa ou na escola em que atuam, sendo que 33 respostas continham as 

duas alternativas. 

 

TABELA 13: LOCAIS EM QUE OS PROFESSORES TEM ACESSO À INTERNET 

Locais Professores(as) 

Somente em casa 04 
Somente na escola 01 
Ambos os lugares 33 
Não tem acesso 0  

FONTE: a autora.  
 

A acessibilidade à internet por parte dos professores pode ter refletido em 

sua resposta sobre a disponibilidade em participar de uma formação continuada em 

Mídia-Educação, ou parte dele a distância. Dos 38 professores, 30 responderam que 

tem alto ou médio interesse em cursar essa proposta de formação continuada via 

internet, de forma semi-presencial (TABELA 14). Entretanto, esse fator isoladamente 

não consegue justificar a receptividade desse público em realizar a proposta on line.  

Como a Educação a Distância permite que o cursista organize seus estudos 

de acordo com suas possibilidades de tempo e dinâmica de aprendizagem, esse tipo 

de proposta pode apresentar-se como atrativa ao docente, em especial ao professor 

da rede pública, que geralmente tem uma jornada de trabalho de 40 horas 

semanais, pois as atividades a distância podem ser realizadas em momentos livres, 

contra turno, ou ainda durante as horas atividades que devem ser realizadas pelo 

professor no ambiente escolar. 

 

TABELA 14: DISPONIBILIDADE DOS PROFESSORES EM FAZER O CURSO A  DISTÂNCIA 

Interesse Professores(as) 

Alto 15  
Médio 15 
Baixo 1  

Não tem interesse 6 
Não respondeu 1 

FONTE: a autora. 
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Se a realização do curso fosse exclusivamente presencial, se tornaria difícil 

conciliar horários e dias da semana em que a maioria dos professores interessados 

em realizar a formação continuada pudessem participar simultaneamente do 

processo.  

Quando perguntados sobre o dia em que poderiam participar do curso, sem 

ser especificado se a distância ou presencialmente, os professores (do universo de 

respostas positivas) apresentaram respostas diversas e justificaram suas 

preferências baseados nas suas horas-atividades, e/ou em dias de tempo livre, 

como o final de semana. Inclusive, o sábado foi o dia da semana mais apontado 

como o melhor dia para a realização do curso, representando 23% das respostas. 

(FIGURA 9).  

Tanto as respostas referentes à escolha do sábado como dia possível para 

realização do curso, com 23 % das respostas, quanto o domingo, com apenas 2% 

nos surpreenderam, tendo em vista não serem dias letivos para professores das 

escolas públicas estaduais do Paraná. 

 

FIGURA 9: DIAS DA SEMANA QUE OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA TEM 
DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA PARTICIPAR DE PROCESSOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM MÍDIA-EDUCAÇÃO – DADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014. 

 

FONTE: a autora. 
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5.1.1. Professores e os meios 

 

Referente à pergunta “já utilizou algum meio de comunicação em sala de 

aula como ferramenta pedagógica? Se sim, quais?” obtivemos o seguinte resultado: 

Dentro do universo “não” de respostas, apenas um docente afirmou nunca 

ter utilizado meios de comunicação em sala de aula. Já em relação ao universo “sim” 

foram 37 respostas. Cada respondente pôde apresentar uma quantidade de 

exemplos ilimitados e também o que cada um deles compreende ser um meio de 

comunicação. 

Em relação a quais meios de comunicação utilizam os professores citaram: 

projetor/data show, 18 vezes; televisão, 15 vezes; TV pendrive, 11 vezes; e vídeo, 

computadores, e rádio/rádio escolar, 7 vezes cada um. Os menos citados (apenas 1 

vez) foram:  câmera fotográfica digital; audiovisuais; tela interativa; multimídia; 

mobos; imagens; e-mail; e CD (FIGURA 10). 

 

FIGURA 10: EXEMPLO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR PROFESSORES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA MODERNA DA REDE PÚBICA ESTADUAL 
ATUANTE NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA- PR. 

 

FONTE:  a autora. 

  

No primeiro momento, o intuito da questão era apenas identificar por quais 

caminhos os professores já haviam se aventurado em relação ao uso das mídias. 
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Entretanto, quando nos deparamos com os exemplos que surgiram percebemos que 

os professores apresentaram grandes distinções em suas respostas, e 

consequentemente, não apresentam um consenso sobre a compreensão de meio de 

comunicação. 

A partir da observação e análise dos dados e segundo a classificação de 

Sancho entendemos que os meios de comunicação, bem como os processos 

comunicativos, podem ser compreendidos como uma forma de tecnologia. Dessa 

forma, é interessante observar que os exemplos citados pelos respondentes, de 

acordo com as categorias apresentadas por Sancho, em sua grande maioria podem 

ser classificados como tecnologias físicas. Muitos desses exemplos são também 

instrumentos eletrônicos (computadores, televisão, celular), e essas respostas são 

reflexos “da concepção que cada educador tem da sua própria prática” (BRITO, 

2006, p. 10). 

Como tecnologia organizadora não houve nenhum item citado pelos 

professores que pudesse ser assim classificado. Mas em relação às tecnologias 

simbólicas, foi possível identificar, por exemplo, o vídeo, a imagem, a música, já que 

apresentam diferentes formas de linguagens, e como conseqüência, estabelecem 

processos diferentes de comunicação. 

Ainda sobre as tecnologias simbólicas, destacamos uma resposta em 

particular, enquadrada no gráfico como “outros”: “meios de comunicação não são só 

recursos tecnológicos. Toda forma de comunicação é um meio de comunicação 

podendo se fazer uso da linguagem verbal e também da não verbal”. Embora 

possamos interpretar essa afirmação como tecnologia simbólica, é possível perceber 

que o entendimento do professor sobre tecnologia não considera as linguagens 

como tal, e por consequência, não considera que a fala pode ser entendida como 

meio de comunicação, que possibilitou ao homem se desenvolver socialmente ao 

longo do tempo. 

Ainda que consideremos que os meios de comunicação são uma forma de 

tecnologia, e que todos os exemplos apresentados pelos professores podem 

também assim ser classificados, será possível considerar todas as tecnologias 

indicadas pelos docentes como meios de comunicação?  

Vale apontar novamente que o item mais citado como exemplo de meio de 

comunicação foi o projetor / data-show. Essa tecnologia, embora esteja bastante 

relacionada a outros equipamentos eletrônicos dentro do ambiente escolar, como o 
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notebook e computador de mesa, por si só não possibilita veicular conteúdos e 

informações. Sem a presença de um computador, televisão ou tablet o instrumento 

torna-se inutilizável, sendo apenas coadjuvante num processo de comunicação. 

A própria TV pendrive15, citada por 11 professores, se não for utilizada como 

instrumento de veiculação de conteúdos da programação televisiva, tende a 

desempenhar o mesmo papel que um computador e um data-show/projetor 

multimídia.  

Outros exemplos citados não passam de partes de um todo, como é o caso 

dos mobos (peça central de um computador, também conhecido como placa mãe), 

que sem o auxílio das outras partes integrantes de um computador não tem função. 

Ou ainda no caso do pendrive, que é um dispositivo de armazenamento de dados, 

há a dependência de outros equipamentos para a leitura de seus conteúdos.  

 Considerando o conceito apresentado por Sodré (2002 apud STASIAK e 

BARICHELLO, 2007, p. 112), que entende o meio não como um dispositivo técnico, 

mas como fluxo comunicacional, que por sua vez engloba o dispositivo, mas não se 

constitui como tal, compreendemos que os elementos apresentados pelos 

professores se estabelecem de forma distinta da apresentada pelo autor, já que na 

pergunta que fizemos no questionário se destinava a identificar os meios de 

comunicação, e não apenas tecnologias educacionais.  

 Entretanto, reconhecemos que o conceito apresentado sobre meio de 

comunicação na realização da pergunta seja um conceito limitado e tenha também 

confundido alguns dos respondentes, pois caracteriza o meio como uma tecnologia 

(APÊNDICE 1, pergunta 9).  

Embora tenham potencial capacidade comunicativa, diversos dos exemplos 

apresentados pelos professores, dependendo a que fim estiverem servindo podem 

ser utilizados como apenas reprodutores de conteúdos, e não como meios para um 

processo comunicativo.  

Portanto, para além da discussão sobre o que é um meio de comunicação, 

está a discussão sobre “como” queremos comunicar, já apresentada nesse texto a 

partir das afirmações de McLuhan. Se compreendermos que o “como” é o que define 

a mensagem, igualmente será possível compreender que algumas mensagens não 

                                                           
15

 A TV Pendrive, é um televisor que tem entrada para dispositivos de memória portátil como pendrive 

e cartão de memória, pois tem por objetivo facilitar a integração entre computador e a televisão e sim 
promover o uso das TIC na Educação. No estado do Paraná tem a cor laranja para identificação e foi 
criado no ano de 2007. (PARANÁ, 2007; SILVA, 2012) 
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podem ser transmitidas com a simples utilização de um aparato tecnológico. E ainda 

que diversos dispositivos desempenham funções parecidas em relação ao acesso 

da mensagem.  

Na internet, por exemplo, é possível estar conectado utilizando um 

computador/notebook, tablets ou smartphones. Ou ainda, se o objetivo é assistir a 

um filme, isso pode ser realizado utilizando um aparelho de DVD e uma televisão, 

bem como utilizar um computador e um projetor multimídia.  

Também ampliaram-se as formas pelas quais conversamos por mensagem de 

voz. Se antigamente apenas o telefone desempenhava esta função, agora existe a 

possibilidade de conversar por voz também via internet.  

Se o “como” em sala de aula pode ser entendido como a metodologia 

utilizada, consideramos que o uso das TICs, meios de comunicação e/ou mídias na 

educação podem se constituir como processos metodológicos de ensino, tornando 

relevante a discussão sobre os aspectos que os professores já tem incorporado em 

suas práticas pedagógicas, especialmente considerando o conceito de Mídia-

Educação. 

Dentro do universo que demonstrou ter interesse em aprofundar seus 

conhecimentos em relação aos meios de comunicação, separamos em 3 categorias 

as respostas dos professores: A) interfaces/ambiências; B) linguagens/meios; C) 

outros  (TABELA 15). 

 

TABELA 15: INTERESSE DOS PROFESSORES EM APROFUNDAR SEUS CONHECIMENTOS 
EM RELAÇÃO AO USO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 

Categorização Meios/mídias Quantidades 

A Redes/Mídias Sociais, Internet, youtube 31 

B Rádio, Blog, Mídia digita e impressa, Vídeos 74 

C Sem especificação 4 

FONTE: a autora. 

 

A questão, que perguntava aos participantes da pesquisa sobre que meios de 

comunicação eram de interesse dos professores para melhor conhecimento, era 

semi-aberta com opções para a escolha, mas também com espaço para que o 

professor propusesse algo que as alternativas dadas no questionário não 

contemplassem. 

Como resultado dessa questão a categoria B teve mais que o dobro de 

opções assinaladas do que as outras duas categorias juntas. É interessante 
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observar que, na questão sobre que meios de comunicação os professores já 

haviam utilizado em suas práticas pedagógicas (uma questão aberta), o item mais 

citado foi um aparato tecnológico, o projetor multimídia.  

Em contrapartida, na questão a respeito do interesse dos docentes em 

aprofundar seus conhecimentos em determinados meios, embora a opção para que 

o professor indicasse outras alternativas além das apresentadas no questionário 

tenha sido assinalada, não houve a explicitação por parte dos respondentes sobre 

qual ou em que recursos estavam seus interesses além dos itens que a questão já 

trazia.  

Com relação às respostas da questão sobre os meios de comunicação de 

interesse em aprofundamento ainda não é possível responder se o interesse dos 

professores tem se voltado realmente às novas linguagens, e o porquê da escolha 

desses meios. Porém, considerando as respostas apresentadas pelos professores 

quando questionados sobre que meios de comunicação já utilizam em sala de aula, 

acreditamos que as respostas podem ter sido influenciadas pela explicação 

apresentada na pergunta. Assim, se temos como obejtivo que os docentes utilizem 

melhor os recursos midiáticos em sala de aula compreendemos essa discussão 

como ponto chave para a formação do professor em relação as práticas 

comunicativas na educação. 

Ainda que as perguntas possam ter influenciado as respostas dadas ou 

assinaladas pelos professores, compreendemos que a distinção apresentada por ele 

nas respostas dessas duas questões se configura como aspecto importante para 

pensarmos sobre a formação docente, se objetivamos que eles possam usufruir  dos 

recursos midiáticos em suas aulas de forma mais proveitosa e com propósitos 

comunicativos. 

 

5.2. SEGUNDA ETAPA 

  

De acordo com as entrevistas, estabelecemos primeiramente a 

denominação de cada entrevistado nessa pesquisa, para que suas identidades não 

sejam reveladas. Assim nomeamos os 4 entrevistados como professor ou professora 

1, 2, 3, e 4, que foram relacionadas de acordo com as categorias de seleção a qual 

correspondiam suas respostas sobre o uso de meios de comunicação, localidade da 

escola onde lecionam e tempo de docência.  
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 Os dados da segunda etapa estão divididos em unidades, onde 

apresentamos as categorias de análise de acordo com cada uma delas. 

 

5.2.1. Unidade 1: Informações sobre experiências como docente, a trajetória de 

formação e interesses futuros de formação. 

 

Um dos critérios para a escolha dos professores baseia-se no tempo de 

serviço dos docentes (TABELA 16). As professoras 1, 2 e 3 compreendiam as faixas 

de tempo de serviço, respectivamente: 21 anos ou mais; 11 a 20 anos; e 0 a 10 

anos. Já o professor 4, como foi integrado à segunda etapa da pesquisa 

posteriormente pôde ser categorizado dentro da faixa de 11 a 20 anos de atuação 

profissional. 

 

TABELA 16: TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMO DOCENTE 

Professor (a) Em toda a carreira Em Guaratuba 

1 26 anos. 8 anos. 

2 aproximadamente 20 anos aproximadamente 10 anos 

3 5 anos 5 anos 

4 
12, como professor de informática e 6 

como professor de português. 
3 anos 

FONTE: a autora.  

 

É interessante perceber que o tempo de serviço dos professores no 

município de Guaratuba não é proporcional ao tempo total de servido de cada um 

deles. Essa diferença pode representar um fator de influência nas ações docentes 

em relação ao uso das tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias em sala de 

aula, visto que a realidade de cada escola e de cada cidade onde já estiveram 

lecionando pode proporcionar experiências distintas aos professores. 

Nesse mesmo sentido, outra questão que pode apresentar-se como um fator 

de influência é a trajetória acadêmica de cada professor e também os processos de 

formação continuada de que os docentes participaram.  

Na TABELA 17 é possível observar que além da formação inicial 

(Licenciaturas em Letras) os 4 professores da pesquisa já concluíram ao menos uma 

Pós-Graduação, Lato sensu, e no caso de dois deles (professora 1 e professor 4) o 
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curso de especialização era voltado especificamente para as tecnologias 

educacionais.  

 

TABELA 17: TRAJETÓRIA ACADÊMICA DOS DOCENTES 

Professor (a) Graduação Pós-Graduação 

1 
“Minha graduação, letras 
Português, eu fiz em Paranaguá, 
na Funfafi”. 

“Eu fiz na Espirita, em Curitiba”.  
“Minha Pós-Graduação é tecnologias 
aplicadas a educação”. 

2 
“Eu fiz letras português-Inglês”. 
“Na Católica, na PUC”. 

“Depois fiz uma Pós-Graduação em Artes”. 
“Fiz na Facinter, em Ponta grossa”. 

3 
“Letras português- Inglês”. 
“ A graduação na Fafipar em 
Paranaguá”.  

“ Uma foi na Epegex  e a outra foi na UNiAD”. 
“Uma é metodologia do ensino da Língua 
Inglesa e portuguesa e outra é 
Neuropedagogia e educação inclusiva”. 

4 

“A minha graduação é Letras, 
Licenciatura português pela 
Universidade Estadual de Ponta 
Grossa conclusão em 2005”  

“E a minha especialização é Lato Sensu em 
Tecnologias na Educação é modalidade EAD 
pela PUC do Rio de Janeiro”. 

FONTE: a autora. 

 

 Os cursos de especialização concluídos pelas professoras 2 e 3 não estão 

voltados diretamente para a relação das tecnologias, meios de comunicação e/ou 

mídias na educação, mas é possível considerar a existência dessa relação com o 

curso de Pós-Graduação em Artes e em Metodologia do ensino de Língua Inglesa, 

visto que o primeiro (o ensino das Artes) deveria abordar o ensino de diversas 

linguagens e o segundo (sobre metodologia) deveria abordar questões sobre o uso 

desses elementos em sala de aula, no caso voltado para a Língua Inglesa. 

Independentemente da área de aprofundamento dos cursos de Pós-

Graduação foi possível identificar características comuns na avaliação que os 

docentes fizeram sobre suas formações acadêmicas (TABELA 18). Buscando 

compreender como havia sido a formação dos docentes, tanto na Graduação quanto 

na Pós-Graduação, sobre a inserção das tecnologias, meios de comunicação e/ou 

mídias na educação, classificamos as respostas dos professores de acordo com as 

seguintes categorias: A) curso não abordou; B) abordagem basicamente teórica; 

C) abordagem a partir do uso dos professores nos cursos; e D) abordagem 

teórica e prática. 
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TABELA 18: PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EM RELAÇÃO AS INSERÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS, MEIOS DE COMUNICAÇÃO E/OU MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

1 

“Eu formei em 87, e até hoje eu ouço a mesma coisa que meus 
colegas falam, que faculdade é uma extensão, é a mesma coisa de 
ensino médio. Eles não ensinam nada de diferente. To falando em 
relação a língua portuguesa. Não posso falar de outras disciplinas. E 
a mídia em si, a Pós-Graduação que fiz, muita teoria e pouca 
prática”. 

A / B 

2 

“Não teve, eu fiz uma coisa mais tradicional né, eu terminei a 
faculdade em 1995, ainda tava.. tanto que tem trabalhos meus que 
estão datilografados em maquina de escrever elétrica… [...]Então na 
faculdade não tive, realmente não tive, quanto a isso. Só tive contato 
já lecionando, nos cursos do estado quando começou a aparecer a 
mídia mais fortemente em sala de aula”. 
Pós-Graduação: “Alguma coisa já tinha, a gente tinha assim contato 
com as aulas, os professores traziam rádio, data show, vídeo essas 
coisas, mas nada assim “oh, vocês tem que trabalhar com isso em 
sala de aula”, sabe?! Era a forma que o professor trabalhava com a 
gente nas aulas, mas eu já trabalhava, porque o Inglês tem que 
trabalhar muito”.  

A / C 

3 

Olha, na verdade, tanto a graduação quanto as duas Pós-Graduação 
foram muito teóricas, extremamente teóricas, livro livro, livro, livro, e 
na verdade, o aprendizado que eu tive de metodologia do ensino 
dentro da sala de aula foi na própria sala de aula... 

B 

4 

“Eu avalio que o uso da tecnologia pelos docentes para nós 
acadêmicos é, nota-se baixíssimo. Pouco usado, não fazia parte 
assim da nossa realidade, o máximo que a gente usava era na aula 
era assistir um filme né, dificilmente, não tivemos assim em cinco 
anos de graduação nenhuma aula no laboratório de informática né, 
ou uma aula em que o professor, é usasse Power Point né, as mídias 
em geral né, geralmente era usado o vídeo né, o filme né, o 
documentário né, mais muito bem usado, mais era em termos de 
tecnologia”. 
“Todas as disciplinas de metodologia [...] todas as metodologias 
abordavam, né, teoricamente, o uso das tecnologias”. 
“A especialização, né o título já era tecnologia em educação, esse aí 
sim, era teoria e prática, até por já ser Educação a Distância, você já 
ta fazendo as atividades por meio tecnológico”. 

B//C/D 

FONTE: a autora. 

 

Na categoria A classificamos as falas das professoras 1 e 2 quando 

afirmaram que suas formações iniciais não abordaram a questão. Na categoria B 

reunimos as falas dos professores 1, 3 e 4 por relatarem que, seja na Graduação ou 

na Pós-Graduação, a abordagem do tema era teórica. Na fala dos professores 2 e 4 

identificamos ainda que a abordagem sobre tecnologias, meios de comunicação 

e/ou mídias se dava a partir da metodologia utilizada pelo professor na Graduação. 

E na Categoria D apenas a fala do professor 4 foi enquadrada, considerando que a 

formação teria contemplado a teoria e a prática. 
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Apesar da avaliação do professor 4 ter sido satisfatória em sua Pós-

Graduação, ele fez referência a sua formação em relação às tecnologias e não 

especificamente aos meios de comunicação e/ou mídias ou ainda a interface da 

área da Educação com a da Comunicação.  

Sobre o processo de formação destacamos ainda a trajetória da professora 

3, cuja formação inicial e as pós-graduações ocorreram há menos de cinco anos, 

tendo em vista que sua carreira como docente iniciou antes de concluir a graduação. 

Destacamos essa questão porque, embora nossa abordagem nesse trabalho seja 

pensar o docente em atuação e sobre a formação continuada, não é possível pensar 

em formação posterior sem considerar as formações anteriores dos professores, e 

que nesse caso, demonstra que ainda há cursos de licenciatura que não integraram 

as práticas às teorias, ou mesmo integraram elementos ligados à comunicação aos 

processos de educação formal. 

Quando perguntamos aos professores se estavam participando de cursos de 

formação continuada ofertados pelo Núcleo Regional de Educação, os 4 

entrevistados afirmaram ter participado de cursos, conforme a TABELA 19. Porém é 

relevante apontar que na fala de duas professoras, 1 e 2, os cursos ofertados no 

município de Guaratuba são sobre currículo e avaliação, sem que haja algo 

específico sobre tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias.  

  

TABELA 19: FORMAÇÃO CONTINUADA: CURSOS REALIZADOS PELOS PROFESSORES 
Continua 

Professor(a) Falas/contexto Categorização 

1 

“O último foi agora, em julho. Foi sobre currículo. Todo ano é a 
mesma coisa né, eles só falam sobre isso. Eles só falam sobre 
currículo, currículo, avaliação, currículo, avaliação, é só o que eles 
falam”. 
“Aqui no município de Guaratuba, não. Eu já fiz curso assim, mas já 
faz mais de 10 anos. Foi em outra localidade, foi no caso em Curitiba. 
Aqui nunca. Aqui não tem”. 

A 

2 

“Os normais né, os normais que eles vem aqui com todos os 
professores. (Charlotte: eles vem na escola?) Eles vem na escola, 
são dias específicos, todos, daí não tem aula, são os cursos... mas 
assim, não tem quase nada voltado pra isso. É mais estudo sobre 
avaliação, sobre essas coisas assim sabe, não tem nada assim 
voltado pra mídia, pra esse trabalho com a mídia”. 

A 
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TABELA 19: FORMAÇÃO CONTINUADA: CURSOS REALIZADOS PELOS PROFESSORES 
Conclusão 

Professor(a) Falas/contexto Categorização 

3 
“Porque eu fiz um curso da SEED no começo do ano daquele quadro 
interativo, da lousa [...]”. 

B 

4 
“Eu acabei de terminar um curso de formação continuada da SEED 
do Paraná é... fugiu o nome mais já vai voltar, tutor!  Tutoria”. 

C 

FONTE: a autora. 

 

Essas afirmações foram categorizadas como formação não voltada para 

tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias (A). Em contrapartida, na fala da 

professora 3 identificamos o relato de ter participado de um curso voltado para o uso 

da lousa interativa em sala de aula. Essa afirmação foi classificada como categoria B 

(formação voltada para o uso das tecnologias, meios de Comunicação e/ou 

mídias).  

Já em relação a entrevista do professor 4 identificamos que o curso 

realizado por ele não estava diretamente voltado para a formação do docente, pois 

era um curso de formação para tutor de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Porém 

como esse curso tem uma interface bastante forte com a inserção das tecnologias 

educacionais nos processos de ensino-aprendizagem a distância, sendo assim 

classificado em uma terceira categoria, formação voltada para EaD (C). 

Essa questão nos remete à oferta de cursos de formação continuada pela 

SEED-PR, através do NRE de Paranaguá. É fato que os cursos voltados para o uso 

das tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias em sala de aula ofertados em 

Guaratuba, ou mesmo em todo o litoral, em relação à capital, são insignificantes, 

mas verificamos nessa questão não a falta de cursos, mas um problema relacionado 

à circulação de informações entre órgãos administrativos e professores ou o 

desinteresse dos docentes em procurar formação continuada sobre essa e outras 

questões. Isto pois, enquanto dois professores afirmaram não existir uma opção 

voltada para o tema, outra afirma ter participado de um curso nesse sentido. 

O fato de existir a oferta de cursos mas ser desconhecida por parte de 

alguns professores é um aspecto relevante para se pensar a formação continuada, 

pois a simples existência dos cursos não garante que cheguem a ser de 

conhecimento do docente e, consequentemente, que eles irão cursá-los16. 

                                                           
16

 Identificamos, nos processo de análise dos dados, a necessidade de conhecer melhor essas 
questões, especialmente em relação a promoção dos cursos de formação continuada ofertados pela 
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Se por um lado há divergências entre as falas dos docentes sobre a oferta 

dos cursos de formação continuada, por outro ao tentar identificarmos qual eram os 

interesses dos professores em relação a aprofundamentos para melhorar suas 

práticas docentes, identificamos algumas similaridades nas respostas dos 

entrevistados quando perguntamos se eles buscavam aprofundamento em alguma 

área, ou ainda o que eles esperam de um curso de formação continuada. De acordo 

com a TABELA 20, categorizamos então as respostas da seguinte forma: A) 

Aprofundamento sobre tecnologia; e B) Aprofundamento na área da Língua 

Portuguesa ou Libras; 

A professora 1 apresentou interesse em aprofundamento referente as 

tecnologias utilizadas na educação (categoria A), apesar de já estar se aproximando 

do período de aposentadoria. Já a professora 2 afirmou que seu interesse está 

voltado para estudo na área da Língua Portuguesa (categoria B). E os Professores 3 

e 4 apresentaram interesse tanto em relação as tecnologias como na área da Língua 

Portuguesa ou Libras (categorias A e B).   

Além do interesses em formação dos professores, uma afirmação sobre 

essa questão em especial nos chamou a atenção. A fala da professora 3 quando 

apresentou maior interesse no acesso às ferramentas em sala de aula do que 

participar de algum outro processo de formação/aperfeiçoamento: “Então o que eu 

espero mesmo, é material dentro da escola, não é nem mais curso, sabe? É recurso 

dentro de sala de aula”.  

Nos chamou a atenção porque essa afirmação pode representar tanto a 

necessidade de se garantir questões básicas para o uso dos recursos em sala de 

aula - a disponibilidade de mais recursos nas escola, para que todos os docentes 

tenham possibilidades para trabalhar de diferentes formas a medida em que tiverem 

interesse -, como também a necessidade de uma formação para além do uso de 

instrumentos eletrônicos, ou seja, uma formação que busque integrar aspectos da 

comunicação a partir de elementos e processos diversos, sejam eles eletrônicos ou 

não. 

 

                                                                                                                                                                                     
SEED-PR para afirmar com mais precisão os fatores que influenciam a realização de determinados 
cursos pelos professores da região, além, é claro, da baixa oferta. No entanto, como nosso objetivo 
nesse trabalho não é destrinchar como funcionam os processos de comunicação do NRE com os 
docentes, não nos atentamos para essa questão específica. Mas apontamos a importância de em 
pesquisas futuras aprofundar essa questão. 
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TABELA 20: OBJETIVOS DE APERFEIÇOAMENTO FUTURO APRESENTADOS PELOS 
PROFESSORES 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

1 

“Eu gostaria de alguma coisa que conseguisse chegar mais perto do 
jovem, porque o jovem ta com essa tecnologia, ele ta com celular, 
ele tem computador, ele tem a mídia, ele tem a web, então a gente tá 
muito longe dele, nós enquanto professores. A escola da rede 
pública, ela não oferta pra gente trabalhar isso. E nós também não 
sabemos, por mais que eu tenha a minha especialização, seja 
tecnologia aplicada a educação, é muito pouco. Nós, professores, 
sabemos muito pouco de tecnologia pra chegar a usar essa 
ferramenta realmente pra ensinar o aluno”. 

A 

2 
“Olha, eu tenho vontade de fazer o PDE, que o governo oferta pro 
professores, mas daí a área de língua portuguesa, fazer alguma 
coisa ligada à literatura, na questão do estudo da língua.” 

B 

3 

“[...] o que eu espero mesmo, é material dentro da escola, não é nem 
mais curso, sabe? É recurso dentro de sala de aula”.  
“O eu que eu espero de um curso? por exemplo, novas informações, 
que eu não conheço. Você me deu a informação lá do Google drive, 
então isso daí caiu pra mim como uma luva. Então eu espero isso, 
novas tecnologias que eu não conheço,  enfim, site que ajudem a 
minha metodologia na sala de aula, na educação em geral” 
“[..] então eu resolvi esse ano fazer um curso extensivo, assim, de 
Libras, o ano inteiro pra mim tentar fazer aquela prova final do não, 
pra mim tentar (Charlotte: você quer ser interprete?) interprete, 
aham. To louca por isso agora, meu foco agora”. 

A/B 

4 

“[...] a área das tecnologias é sempre, tecnologias ligadas à 
educação né, sempre me atraiu né, eu sempre estive com... então, é 
algo que, que, que, que eu continuamente é busco né, formação. É 
por ser formado em letras né, naturalmente, eu tenho um gosto é 
especial pela literatura né, então logicamente que eu to buscando 
cada vez mais formação tanto em cursos de formação continuada 
como em nível mesmo de mestrado, doutorado, tanto a área das 
tecnologias como na área da literatura. 

A/B 

FONTE: a autora. 
 

5.2.2. Unidade 2: Entendimentos sobre tecnologia, meios de comunicação e/ou 

mídias 

 

Se na etapa exploratória não conseguimos afirmar qual era o entendimento 

dos professores sobre os meios de comunicação a partir dos exemplos citados como 

meios utilizados em sala de aula, nessa segunda etapa da pesquisa, embora não 

tenhamos o mesmo número de participantes da etapa exploratória, decidimos 

explorar o que os 4 participantes entendem sobre os termos tecnologia, meios de 

comunicação e/ou mídias. 

Entretanto, mais do que buscar classificar ou avaliar o que os professores 

compreendem sobre tecnologia, meios de comunicação e/ou mídias, ao pedir aos 

entrevistados que conceituassem cada um deles, pretendíamos identificar se havia 
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ou não clareza sobres os termos/conceitos (TABELA 21). A partir disso, 

classificamos as falas dos professores a respeito desses elementos em 3 categorias: 

A) distintos; B) interligados - misturados - parecidos\mas diferentes; e C) 

interligados - misturados - parecidos\aparentemente iguais. 

 

TABELA 21: CONCEITUAÇÃO/ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE TECNOLOGIAS, 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E/OU MÍDIAS 

Continua 

Professor (a) Tecnologia 
Meios de 

comunicação 
Mídias Categorização 

1 

“É todo o 
mecanismo, todo o 
aparelho, todo o 
material didático, 
são as tecnologias 
que existem, por 
exemplo, assim 
como eu tenho um 
quadro  negro eu 
tenho um quadro 
branco, eu apago 
né...” 

“E os meios de 
comunicação, eu 
tenho vários tipos de 
meio de 
comunicação: eu 
tenho o oral, eu 
tenho o escrito, eu 
tenho o visual, então 
os meios de 
comunicação eu vejo 
dessa forma. Tanto é 
que jornal, mímica, 
palestra são meios 
de comunicação”. 

“Digamos que seria 
isso, tudo que envolve 
assim o meio global, 
mesmo, tudo, é isso 
que acho que é mídia 
né, então eu posso 
utilizar assim uma 
rede social pra mim é 
mídia, um programa 
de televisão pra mim é 
mídia, um filme que eu 
passo pra mim é 
mídia”. 

A 

2 

“Acho que, 
trabalhar com as 
tecnologias é 
aprender a 
trabalhar os meios 
de comunicações 
num, como é que 
eu posso te falar, a 
televisão ela tem, 
todas agora 
modernas com 
HD”. 
 

“O meio de 
comunicação são, os 
que a gente 
aprendeu como 
meio de 
comunicação, tudo o 
que você obtém 
informação, é o que 
ta se comunicando 
no rádio, na 
televisão..bom, não 
sei o que mais ode 
ser... o cinema, né?” 

“Pra mim tá tudo tão 
interligado, mídia, 
meio de comunicação 
e tecnologia, tá tudo 
próximo que pra mim é 
tudo igual isso aí. Eu 
não sei te distinguir 
agora mídias.[...]não 
sei fazer uma distinção 
entre uma e outro aí...” 

C 

3 

“Tecnologia, eu 
acho que a 
internet.” 

“Meio de 
comunicação eu 
posso utilizar mas 
não como tecnologia, 
por exemplo, a carta. 
que não é uma 
tecnologia. É uma 
tecnologia, não deixa 
de ser uma 
tecnologia, a 100 
anos atrás é uma 
baita tecnologia 
Então são coisas 
diferentes mas que 
estão todas 
elencadas”. 

“Mídia vamos colocar 
aí a televisão”. 

B 
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TABELA 21: CONCEITUAÇÃO/ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE TECNOLOGIAS, 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E/OU MÍDIAS 

Conclusão 

Professor 
(a) 

Tecnologia 
Meios de 

comunicação 
Mídias Categorização 

4 

“Tecnologia já 
vem o 
computador , a 
internet né 
É o aparelho, lá 
o data-show, 
pra mim é uma 
tecnologia, o 
aparelho, 
datashow é uma 
tecnologia. 
Então o quando 
de giz, o data 
show, que mais 
que eu use? O 
livro didático, 
pra mim foram 
tecnologia” 

“Acho que o meio 
de   
É... sinônimos, 
parecidos, não são 
iguais, né, não são 
iguais né. Acho que 
o meio de 
comunicação, 
qualquer 
possibilidade que a 
gente tenha de 
enviar e receber 
uma informação, 
né, uma carta”. 

“vídeos , os trailler de filmes, 
aquele lá do  Tarso Cadore ele 
não era filme, era vídeo clipe 
[...] O Vídeo clipe com a 
musica O alienista fazendo 
alusão ao livro  e ao filme , de 
machado de Assis, mas 
usando como imagem o filme  
o bicho de sete cabeças, que 
faz alusão ao livro de mesmo 
nome, se não to enganado, de 
um escritor ali de Curitiba, pra 
mim são mídia”. 
“Agora mídias, pra diferenciar 
do meio, eu penso que a mídia 
está ligada a multiplicidade de 
linguagem, meu entendimento 
de mídia é esse. Que é um 
meio de comunicação, mas 
que, em si, ele possui diversas 
linguagens, você consegue 
unir o áudio ao visual, né, e 
assim por diante”. 

B 

FONTE: a autora. 

 

As formas de definir tecnologia, meios de comunicação e/ou mídias dos 

entrevistados foram realizados tentando conceituar ou definir utilizando exemplos, 

mas também em algumas situações os entrevistados não conseguiram chegar a 

uma definição objetiva do (s) termo (s). 

Embora a professora 1 não tenha conseguido conceituar exatamente um dos 

elementos, classificamos sua resposta na categoria A porque nas falas delas sobre 

os conceitos houve a delimitação diferenciada em cada uma delas. Já os 

professores 3 e 4 chegaram a conclusão de que os elementos em questão, embora 

diferentes, estão interligados (Categoria B). E a fala da professora 2 foi classificada 

dentro da categoria C pois não conseguiu distinguir os elementos, nem a partir de 

exemplos do que seria cada um deles, afirmando ser a mesma coisa. 

Um dos critérios de seleção dos professores para participar da segunda 

etapa da pesquisa foi os exemplos que eles deram sobre meios de comunicação 

que já teriam utilizado em sala de aula, na etapa exploratória. De acordo com a 

nossa interpretação sobre o conceito a professora 1 citou exemplos de meios e 
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também suportes, a professora 2 citou exemplos apenas de meios, e os professores 

3 e 4  citaram apenas exemplos de suportes, sendo a distinção na natureza dos 

exemplos dados pelos professores um fator importante para se pensar sobre uma 

formação continuada em Mídia-Educação.  

Não havendo similaridade na tentativa de definir cada um dos elementos, 

reafirmamos nossa compreensão sobre a necessidade de formação continuada que 

esteja voltada para as relações entre comunicação e educação. 

  

5.2.3. Unidade 3: Uso das tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias em 

contextos educativos 

 

Dentro da unidade 3, propusemos primeiramente a identificação de aspectos 

gerais das práticas docentes relatadas por eles, ou seja, o uso que eles fazem ou já 

fizeram dentro do contexto educacional. Considerando que alguns deles não 

conseguiram delimitar distinções entre meios de comunicação, tecnologias e mídias, 

aceitamos tanto na entrevista como na análise das respostas a menção de qualquer 

material ou processo que possa ser contemplado por esses conceitos. Isto pois além 

dos exemplos de ferramentas que utilizam em sala, nosso interesse está no 

processo que envolve tal ferramenta.  

Assim, as categorias temáticas que se destacaram sobre o uso/apropriação 

de forma geral, de acordo com a tabela abaixo (TABELA 22) são: A) Uso para 

comunicação com os alunos; B) Uso no dia-a-dia, vida pessoal; C) Uso em sala 

de aula como metodologia; D) Frequência de uso nas aulas; E) Motivação para 

o uso com os alunos; F) Perspectivas para trabalhos futuros. 

 

TABELA 22: USO GERAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, MEIOS DE COMUNICAÇÃO E/OU 
MÍDIAS 

Continua 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

1 

“Então eu usava, inclusive, como meio de comunicação entre 
meus alunos e eu”. 

A 

 “Se eu pedisse para um aluno meu, por exemplo, ligar o 
gravador, e pedir pra ele contar alguma coisa o que aconteceu na 
cada dele pela manha. Ai depois eu reproduzir, pra eu poder 
trabalhar pra ele ver a linguagem coloquial dele, e passar pra 
formal. Eu estaria usando a tecnologia.” 

C 

“Uma vez a cada 30 dias que eu faço uma aula diferenciada, por 
bimestre eu digo que faço umas 4 a 5 vezes por ano. 

D 
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“Porque tudo o que você coloca de diferente que não seja o 
quadro de diz e a voz eles te ouvem mais” 

E 

TABELA 22: USO GERAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, MEIOS DE COMUNICAÇÃO E/OU 
MÍDIAS 

Continuação  

Professor 
(a) 

Falas/contextos Categorização 

2 

“ Utilizo em casa, tenho computador, tenho televisão, tenho, como é 
que é... DVD, essas coisas eu tenho em casa, eu uso. 

B 

“ É tanto que eu to pensando em comprar um data-show pra 
trabalhar bem” 

F 

“Inglês eu trabalhei com eles uma vez pedaços de filmes, assim eles 
escolhiam o filme que eles queriam, e eu fiz um teatrinho, então ele 
trazia o filme, eles traziam, eles passavam e falavam que iam fazer 
tal pedado, eu via o filme pra ver principalmente a fala, a pronuncia, 
tudo. „Então ta, vamos trabalhar esse pedacinho‟ [...]. Então era isso, 
vinha, escutava, trabalhava a pronuncia com as equipes, então foi 
legal, daí eu peguei a televisão, naquele tempo era o DVD ainda, o 
DVD, a televisão, radinho, essas coisas assim, sabe..”  
“Eu trabalho com música, ouve a música, daí trabalho a letra, eles 
ouvem a música de novo, canta junto. Daí eu também trabalho... 
trago o pendrive, o radinho...” 

C 

“Pelo menos duas vezes por bimestre, porque é uma aula assim... 
tumultua porque você envolve toda a turma, e são duas aulas por 
semana de inglês, é pouco tempo né.  Então pelo menos umas duas 
vezes por mês eu tento providenciar pra não ficar na mesmice 
sempre”. 

D 
 

“Primeiro porque se não eu vou estar, eu vou estar completamente 
fora da realidade atual, né Charlotte. Porque se a gente não souber 
mexer com isso ai em sala de aula, não souber incentivar eles a 
mexerem com isso você vai estar andando de carroça. Hoje em dia 
ta muito rápido, né, ta muito rápido. Acho que é.. a comunicação hoje 
em dia é tudo”. 

E 

3 

“Então aquele pedaçinho de quarta que eu tinha, primeiro pra 
comunicação, pra ver se tinha algum email da escola, pra ver se 
tinha alguma informação de família, amigos, essas coisas, facebook. 
Primeiro informação. Era aquele 10 minutinhos que eu abria e-mail, 
facebook, as mensagens no celular, primeiro informação.  

B 
 

“No Cubatão, o ano passado, tentei criar um site com eles, né, site do 
próprio colégio que não tinha. Então eu tentei fazer, mas um dia a 
internet pegava outro dia a internet não pegava, sabe? Daí eu 
sentava com os alunos em volta de um computador , clicava lá e 
demorava meia hora, então... e os alunos, sabe, ficavam naquela 
expectativa de não ter nada o que fazer, ter que esperar, então tive 
que cortar”.  
“Data-show, TV pendrive quando ela liga, quando pega a tv pendrive, 
e o som né. A música, eu levo caixinha de som e plugo no celular. E 
o celular dos alunos próprios, que eles mexem em dicionário, que 
eles pesquisam a musica ou pesquisam  diversas coisas que eu peço 
pra eles em sala de aula”. 

C 

“Meu sonho, na verdade, eu quero comprar um data-show. Faz, 
desde que eu comecei a faculdade, eu quero”. 

F 

“Eu sou totalmente a favor do livro, eu amo. Livro pra mim tem que 
ser lido na folha de papel, mas, gente, competir com uma criança que 
nasceu na era tecnológica, que nunca pegou em um livro na mão, 
entendeu?” 

E 
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TABELA 22: USO GERAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, MEIOS DE COMUNICAÇÃO E/OU 
MÍDIAS 

Continuação 

Professor 
(a) 

Falas/contextos Categorização 

4 

“Então eu uso, nos temos ali, nos temos uma coleção dos DVDs da 
TV escola. Foi entregue nas escolas, e eu tava na escola lá em 
Garopaba, em 2006. É 2006, né.. então eu já fui lá, eu já vi os DVDs  
da área da  literatura e desde 2006 eu uso com, principalmente, com 
o ensino médio, os documentário sobre os grande escritores da 
literatura brasileira, Machado de Assis, Drumont, João Cabral de 
Melo Neto, Cecília Meireles, Raquel de Queiroz, Vinícius de Morais, 
Guimarães Rosa, né, então é um material que está disponível nas 
escolas desde, se eu não estiver enganado, desde 2006,  e eu venho 
usando, né”.   
“Todo ano eu posso estar inserindo aqueles documentários, seja no 
vídeo cassete, DVD ou no data-show”. 

C 
 
 
 
 

“Acho que é facilitador” E 
“A mídia, você, tem várias formas de usar. Eu procuro sempre usar, 
mas voltando lá no que a gente falou no começo retomando uma 
daqueles textos da minha Pós-Graduação, eu não devo, como eu 
vou falar assim com você, a gente também não posso fazer uma 
apologia a mídia, né, virar uma psicomidiático. É... para mim dar aula 
eu preciso ter data-show? Não! [...] Eu preciso do domínio do 
conteúdo, preciso da clareza de qual conteúdo que eu vou trabalhar 
e ter domínio sobre esse conteúdo, né, e  a partir desse domínio, 
qualquer tecnologia, qualquer meio pode virar tecnologia, né”. 

D 
 

FONTE: a autora. 

 

Nessa questão mais abrangente sobre o uso dos recursos em questão levou 

em consideração propostas realizadas em processos e lugares distintos daqueles 

em os professores estavam envolvidos na época das entrevistas. As afirmações da 

professora 1 foram enquadradas na categoria A, C, D e E; A professora 2 teve as 

respostas categorizadas como B, C, D, E e F; as respostas da professora 3 

correspondem as categorias B, C, E e F; e o professor 4 teve as categorias 

enquadradas como C, D e E. 

As categorias A, B e C representam o como os professores se apropriam 

das tecnologias, meios de comunicação e\ou mídias nas suas ações docentes ou 

pessoalmente. A categoria D ilustra o quanto se apropriavam dos recursos em sala 

de aula. No entanto, a frequência do uso vai em contramão ao que se apresenta na 

categoria C, demonstrando, de acordo com os professores 1, 3 e 4, que o uso não 

se configura como processo, apenas de forma pontual. No caso da professora 2, a 

frequência da integração desses recursos em sala de aula ficou confusa, pois no 

início da sua fala diz que é bimestralmente (uma vez a cada dois meses) que 
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procurar utilizar e no final da sua fala afirma que é bimensalmente, ou seja, duas 

vezes ao mês.  

Considerando o período bimestral para integrar os recursos apontaríamos 

em sua resposta as mesmas características da fala dos demais professores. Já se a 

abordagem fosse realizada pelo menos duas vezes a mês, considerando as aulas 

de inglês que acontecem duas vezes por semana aproximadamente, a apropriação 

se aproximaria mais do uso como processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, 

infelizmente essa questão não foi percebida durante a entrevista, impossibilitando-

nos afirmar com clareza tais questões. 

A importância do uso de forma processual, constante, pode ser relacionada 

a própria ideia de comunicação que apresentamos quando aproximamos a 

compreensão sobre comunicação à compreensão sobre termo tecnologia no início 

da discussão teórica do segunda capítulo. Num contexto mídia-educativo, que 

pretende promover qualidades ótimas de aprendizagem a partir de estratégias e 

ferramentas ligadas a comunicação (BELLONI, 2012), aceitamos que entender a 

comunicação como processo, um fenômeno que evolui a partir da interação 

(SOUZA, 2006, p. 28 apud PERLES, 2007, p. 3), seria proporcionar processos de 

interação constantes a partir de elementos midiáticos e comunicativos. Assim, 

abordagem/apropriações pontuais ou espaçadas podem comprometer esse fluxo de 

interação e, por consequência, a evolução das práticas de ensino-aprendizagem. 

A categoria E demonstra o porque utilizam esses recursos, identificando a 

necessidade de integrar o curso para a viabilização das ações pedagógicas. Essa 

categoria demonstra que os professores compreendem a necessidade de uso dos 

recursos para falar a mesma língua do estudante, reconhecendo que os processos 

tradicionais de ensino-aprendizagem dificultam a relação do estudante com a 

educação formal. E a categoria F indica uma problemática em relação ao acesso dos 

recursos tecnológicos nas escolas, pois há o desejo de 2 professoras em adquirir 

seus próprios data-show para o uso em sala de aula a fim de potencializar as suas 

aulas em trabalhos futuros. 

As falas dos professores que envolvem o uso das tecnologias, meios de 

comunicação e\ou mídias, que estão compreendidas dentro das categorias A e C, 

apresentam subsídios para considerar as ações docentes estão compreendidas 

dentro de uma das dimensões da Mídia-Educação (a apropriação dos recursos como 

ferramenta pedagógica), já que identificamos o uso dos recursos para as práticas de 
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ensino-aprendizagem. Nessa etapa não há falas ou conteúdos que apresentam 

características de uso dos recursos apresentados por eles na outra dimensão da 

Mídia-Educação, como também objeto de estudo. 

Na observação realizada na aula do professor 4, foi possível identificar 

especialmente como se procedeu o uso das tecnologias, meios de comunicação 

e/ou mídias, numa prática específica. Considerando que a observação pressupunha 

a utilização de elementos considerados pelo professor como tecnologias, meios de 

comunicação e/ou mídias, não é nosso objetivo identificar apenas qual foram os 

recursos, mas como metodologicamente se apresenta o uso deles.  

Obviamente quando pensando no uso de qualquer recurso em sala de aula 

é pensando no processo de aprendizagem do aluno. Entretanto, o envolvimento dos 

estudantes nesse processo pode ser ativo ou passivo, dependendo da abordagem 

do professor e os recursos que estão como mediador desse processo.  

Assim, conforme a TABELA 23, propusemos as categorias de análise em 

duas perspectivas, o envolvimento do estudante e a finalidade do uso: A) 

Sistematização de perguntas-chave sobre o tema da aula no quadro; B) 

Apresentação /ilustração do tema a partir de vídeos, utilizando o data-show; C) 

Pesquisa com um dicionário impresso e leitura de texto contida no livro 

didático; D) Envolvimento passivo do estudante; E) Envolvimento ativo do 

estudante.  

Compreendemos que as ações relacionadas ao quadro e giz, categoria A, 

até mesmo pela característica da ação, foram realizadas envolvendo o estudante de 

forma passiva (categoria D), pois se encontra de forma a assistir a ação realizada 

pelo professor. Da mesma forma, embora utilizando outros recursos e processo de 

abordagem de conteúdo, o professor usa vídeos, através do data-show (categoria 

B), apontando aspectos importantes de cada material audiovisual, contextualizando 

o seu conteúdo o estudante encontra-se também passivo. Já em relação a categoria 

C (uso do livro didático e do dicionário) percebemos uma interação do estudante no 

processo, visto que estavam envolvidos na pesquisa/busca de informação e na 

leitura (categoria E).  

 Devido a dificuldade de acesso à internet ou ainda a falta de um laboratório 

de informática disponível, os vídeos não puderam ser acessados on line pelo 

professor e pelos estudantes. A pesquisa sobre a definição de conceitos esteve 

restrita ao dicionário impresso e o acesso à entrevista utilizada em sala teve que ser 
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realizada apenas a partir do livro didático. Isso nos demonstra que a dificuldade está 

especialmente relacionada a restrição de acesso à fontes de informação e não 

apenas relacionada a comodidade para usar um ou outro recurso. 

 

TABELA 23: OBSERVAÇÃO DA AULA DO PROFESSOR 4 

Descrição dos momentos observados Categorização 

No quadro o professor escreve a seguinte pergunta “o que é ser normal? o que 
caracteriza ser normal?” 
 

Retoma o quadro para escrever a pergunta “o que significa, o que é ser um 
alienista?” 
 
Retoma o quadro para abordar as distinções sobre psicanalista, psiquiatra, 
psicólogo chegando no objetivo de trabalhar os sinônimos. 

A/D 

Ele reapresenta o trailer do filme “exorcista” para trabalhar a mudança do significado 
da loucura ao longo dos anos. Nesse vídeo ele volta em algumas partes do vídeo 
para enfatizar palavras. 
 

O professor passa outro vídeo, clipe de uma banda nacional, Detonautas, que utiliza 
trechos do filme “bicho de 7 cabeças”. Nesse momento o professor também 
apresentava o vídeo e parava em momentos que achava importante esclarecer o 
que o vídeo pretendia discutir/apresentar em determinados momentos.  
 
O professor trouxe também outro vídeo, trecho de uma novela da Globo, para 
retratar a questão da esquizofrenia (personagem do ator Bruno Gagliasso com o 
transtorno) 

B/D 

Utiliza o dicionário físico junto com os alunos para buscar o significado da palavra 
alienista, e lembra a existência do livro O Alienista, de Machado de Assis, 
mencionando o brevemente o enredo do livro. 
 
Retoma o livro didático, utilizado na aula do dia anterior, para ver os conceitos que o 
material traz sobre o tema Loucura. Faz uma leitura dinâmica com os alunos 
pedindo para alguns deles, apenas quem quisesse, ler uma reportagem contida no 
livro didático. O texto é uma entrevista com um psicanalista.  

C/E 

FONTE: a autora.  

  

Nos chamou a atenção na conduta do professor, especialmente em relação 

ao uso do livro didático para acessar o conteúdo de uma entrevista cuja origem era 

uma revista de grande circulação, o comentário sobre a questão dos meios de 

comunicação e/ou mídias, enfatizando o fato do livro didático ser também uma 

mídia. Entendemos que essa abordagem estava ligada a presença da pesquisadora 

em sala e ao fato do professor saber que nosso objetivo era compreender como ele 

usaria os recursos em sala de aula.  

O professor comentou com os alunos, se referindo a presença da 

pesquisadora, sobre o livro didático também ser uma mídia e conter uma reportagem 

retirada de outro meio, a revista Época, como se ele estivesse justificando o uso do 
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livro didático ao invés de outro material. Não é possível afirmar se essa questão foi 

levantada devido a presença de uma pessoa externa, mas considerando o uso de 

outros recursos, que poderiam ser substituídos por recursos tecnológicos de 

comunicação, não houve a mesma justificativa. 

Com a observação da prática docente observamos o uso dos recursos 

audiovisuais e impressos como ferramenta pedagógica com grande ênfase nessa 

aula, visto que o professor usa os recursos para dinamizar a aula, apresentar o 

conteúdo de formar diferente, não se voltando apenas para o livro didático e para a 

aula expositiva no quadro de giz. Entretanto a participação dos estudantes de forma 

ativa não se caracterizou pela produção de algum meio de comunicação. Também 

não foi constatado o processo de crítica reflexiva sobre o conteúdo apresentado nos 

vídeos (filme, serie televisiva, vídeo) sendo que o momento de interrogação aos 

estudantes sobre os procedimentos apresentados no texto e vídeos foi bastante 

tímido e sem interação dos estudantes, segundo trecho da observação abaixo: 

 

Entretanto não há uma abordagem crítica com os estudantes sobre o 
conteúdo do material. Apenas perguntou se os alunos, questionou, se eles 
utilizariam esse métodos de internamento para tratar algum de seus 
parentes, mas sem que houvesse uma discussão.  A pergunta deve ter sido 
no sentido da reflexão. 

 

Sendo assim, sobre essa experiência podemos considerar que a abordagem 

está contemplada apenas dentro da perspectiva de ferramenta pedagógica da Mídia-

Educação, necessitando integrar outras abordagens a partir das tecnologias, meios 

e/ou mídias para alcançar a perspectiva de objeto de estudo. Porém ponderamos a 

dificuldade em abordar a questão da produção de algum meio em sala e ainda 

estabelecer um processo de abordagem crítica dos meios em apenas duas aulas. 

O plano de aula disponibilizado pela professora 3 compreende as ações de 

pelo menos 4 aulas, e subdividimos a metodologia apresentada pela professora 3 de 

acordo com  cada aula para categorizá-la (TABELA 24), considerando os mesmos 

critérios elencados na observação da aula do professor 4, envolvimento dos 

estudante e finalidade do uso:   A) Uso de material eletrônico para aula 

expositiva; B) Uso de material impresso para análise; C) Discussão sobre 

tema; D) Produção de conteúdo a partir de uma mídia e através de um 

instrumento eletrônico; E) Uso de instrumento eletrônico para apresentação 
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dos trabalhos; F) Envolvimento passivo do estudante; G) Envolvimento ativo 

do estudante.  

As categorias identificadas representam os processos de abordagem que a 

professora planejou considerando a utilização dos recursos tecnológicos e midiáticos 

em sala de aula. Diferentemente do que ocorreu com a coleta de dados a partir da 

observação, com as ações informadas no plano de aula não é possível afirmar que 

as ações propostas nesse documento serão realizadas durante a aula conforme 

foram planejadas. 

 

TABELA 24: METODOLOGIA APRESENTADA NO PLANO DE AULA DA PROFESSORA 3. 

Metodologia separada por aula Categorização 

Primeira aula: apresentação dos gêneros charge, cartoon e tira em slides (data 
show) e suas diferenças. Interpretação coletiva de uma charge e uma tira, retiradas 
de provas do ENEM. (ambas apresentadas em data show) 

A/ E 

Segunda aula: entrega de duas tiras, em xerox, uma do Garfield e outra do Charlie 
Brown e análise individual de cada uma delas. Em seguida, debate geral sobre o 
conteúdo das charges, humor etc. 

B/D/G 

Terceira aula: Produção coletiva de um dos gêneros apresentados, abordando um 
tema atual que esteja em destaque nas mídias brasileiras. Essa produção poderá 
ser feita com programas do computador. 
* essa produção poderá durar mais que uma aula. 

D/G 

Quarta aula: apresentação da charge, tira ou cartoon, produzida pelo grupo (em 
data show, tv pendrive ou outro suporte) e sua respectiva interpretação. 
*essas apresentações poderão durar mais que uma aula 

E/G 

FONTE: a autora 

 

Em relação ao plano de aula disponibilizado pela professora 3, entregue 

após o procedimento da entrevista, não foi possível questioná-la sobre o conteúdo 

presente no documento, no sentido de melhor compreender determinada ação 

proposta no planejamento e aprofundar detalhes sobre o uso/apropriação dos 

recursos tecnológicos e midiáticos ou esclarecendo questões que geraram dúvida. 

 Por exemplo, a relação dos recursos indicados como materiais que seriam 

utilizados na aula (data show, quadro, giz, xerox, tv pendrive) e os recursos 

necessários para realizar os procedimentos apontados no item metodologia 

(computador e software, acesso a mídias/meios/fontes de informação). Não 

pretendemos questionar essa discrepância, apenas apresentar essa questão, 

conseqüente da metodologia de coleta de dados, pois dificulta afirmar e classificar 

as ações. 



97 

 

Compreendemos as limitações desse instrumento de coleta de dados, mas 

consideramos que a prática apresentada no plano de aula da professora 3 se 

estabelece favorecendo maior envolvimento dos estudantes na relação de ensino-

aprendizagem e também no contato com recursos tecnológicos e midiáticos, quando 

a comparamos à prática realizada pelo professor 4.  

Assim como a observação da apropriação do professor 4 na aula que 

observamos, a proposta de uso compreende-se na perspectiva de ferramenta 

pedagógica da Mídia-Educação, ou seja, o aprendizado é COM e PELA a mídia. O 

debate a ser promovido, embora possa ser realizado para promover a discussão 

crítica sobre o assunto, não caracteriza propriamente a criticidade em relação os 

meios, o que configuraria o aprendizado PARA a mídia.  

E, apensar de constar no plano de aula a produção de um dos gêneros 

textuais apresentados, não fica explicito se haveria um momento especifico para o 

estudo sobre a produção dos materiais em questão, que representaria o 

aprendizado SOBRE a mídia. Entretanto essa proposta apresenta-se como uma 

ação que mais se aproxima de uma prática mídia-educativa. 

Ao longo das entrevistas, devido à necessidade de aprofundamento sobre o 

como os professores utilizam ou utilizaram os recursos, buscamos identificar esse 

“como” a partir de alguns elementos específicos. Assim, torna-se importante 

destacar o uso de alguns espaços/elementos físicos e digitais que circundam a 

realidade da escola, seja estes possibilidades institucionalizadas ou não, como o 

laboratório de informática ou o celular, respectivamente. Ambos tem viabilidades 

ligadas a conectividade, internet, porém com acessibilidades distintas, visto que o 

laboratório de informática se restringe ao espaço escolar, e o celular transcende os 

muros da escola, tanto em relação ao local como ao objetivo de uso.  

Como objeto comum a esses dois contextos e dentro das possibilidades de 

acesso a internet estão as mídias sociais, que também merecem destaque, pois 

estabelece relações reais entre usuários, inclusive no ambiente escolar, apesar de 

não se constituírem como um espaço ou objeto físico. 

 

5.2.3.1. O laboratório de informática 

 

Perguntamos aos professores sobre as possibilidades de uso do laboratório 

de informática, e embora a realidade das escolas em que os entrevistados atuam 
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seja diferente, o uso desse ambiente encontrou problemáticas parecidas, a 

impossibilidade de uso do ambiente. Nessa questão específica, conforme TABELA 

25, conseguimos identificar as seguintes categorias que se configuram como os 

motivos da dificuldade de utilização da sala de informática: A) Uso do espaço 

físico; B) Quantidade de equipamentos insuficiente; C) Falta de conservação 

dos equipamentos; D) Ausência de acesso à internet.  

 

TABELA 25: DIFICULDADES DE USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Professor (a) Escola/ colégio Fala/contexto Categorização 

1 
Escola Estadual 

Anibal Khury 

“Sabe, tem uns 2, 3 computadores que 
funcionam o resto não funciona nada. E outra 
coisa, a dificuldade é que não há espaço para 
os alunos ali”. 

A/B 

2 
Colégio 

Estadual 29 de 
Abril 

“Tem acesso, mas sempre tem gente, tem aluno 
lá dentro, tem outros professores, então eu, 
A...., não consigo trabalhar com movimento em 
volta, preciso estar sossegada, concentrada, 
porque eu acho que devo ter algum distúrbio, 
porque eu me distraio e fico...” 

A 

3 

Colégio 
Estadual 

Joaquim Mafra 

“Tem, só que são poucos computadores, eu 
nunca utilizei, nunca utilizei, pelo fato de que as 
turmas tem em média 43 alunos  e daí fica bem 
complicado. Eu não vou colocar, eu sei como 
são viciados em computador, não vou colocar 5 
alunos pra um computador, vai dar briga, a aula 
não vai fluir eu vou só passar meu tempo e não 
é isso que eu quero na escola,  então…” 

B 

Colégio 
Estadual 
Cubatão 

“Não tem mais. Lá estragou tudo, os 
computadores. Não tem mais computador. A 
internet também faz tempo que não pega 
direito”. 

C/D 

4 
Colégio 
Estadual 
Cubatão 

“Temos um laboratório de informática, 
infelizmente obsoleto. Nós não temos 
condições, mesmo essa turma, de oito, nove 
alunos, facilita a aprendizagem com turmas 
menores, nós não temos condições hoje de 
levá-los pra usar o laboratório de informática.  
Porque hoje o uso do laboratório de informática, 
professor e aluno, eu só consigo conceber o uso 
professor e aluno, se durante a sessão lá no 
laboratório de informática a gente puder acessar 
o Google. Pra fazer, iniciar uma pesquisa. Ou, 
né... Acessar o Google, e a partir dali acessar o 
que o conteúdo exige, né. Então como nosso 
acesso a internet é muito fraco, né, é que a 
gente tem um problema. Se a gente vai no 
laboratório de informática e tem lá um, dois 
servidores pra quatro, pra oito monitores. Se a 
gente usar com 4 alunos o laboratório de 
informática, ai a secretaria não pode usar.” 

C/D 

FONTE: a autora 
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Dentro da categoria A destacamos tanto a dificuldade de uso pelos docentes 

quanto pelos alunos, seja pelo fluxo de pessoas compartilhando o espaço com 

objetivos distinto, seja pela falta de espaço adequado que comporte os 

equipamentos e os estudantes. Problemáticas que ficam explicitas nas falas dos 

professores dos professores 1 e 2.  

Em relação a categoria B identificamos a dificuldade no uso do laboratório 

devido a disponibilidade de equipamentos para os estudantes. Com uma quantidade 

baixa de computadores e uma grande quantidade de estudantes, a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem pode ficar comprometida ou representar uma 

situação que fuja do controle do professor, como evidencia a professora 3 em sua 

fala “não vou colocar 5 alunos pra um computador, vai dar briga, a aula não vai fluir 

eu vou só passar meu tempo e não é isso que eu quero na escola,  então…”.   

Já na categoria C, outro problema levantado pelos professores é a falta de 

manutenção dos computadores, o que também inviabiliza o uso do laboratório. A 

falta de um laboratório de informática em bom estado de conservação, que para o 

colégio onde se evidencia essa problemática, diferentemente dos colégios da área 

urbana, bastariam poucas unidades para atender a necessidade dos estudantes e 

professores, está diretamente relacionada à categoria D, em que a disponibilidade 

de acesso a internet na escola como um todo se configura como um fator limitante 

para o trabalho. Essa dificuldade fica clara a partir da fala do professor 4: “Então 

como nosso acesso a internet é muito fraco, né, é que a gente tem um problema. [...] 

Se a gente usar com 4 alunos o laboratório de informática, ai a secretaria não pode 

usar”. 

 O uso do laboratório de informática pode representar a única 

possibilidade de acesso a uma plataforma de conectividade, a internet, para muitos 

estudantes, pois para muitos deles a vivência no universo digital só seria possível na 

escola. Assim a dificuldade do uso desse espaço esbarra na necessidade da efetiva 

inserção dessa ferramenta apresentada como um dos 7 axiomas para as práticas 

em relação ao uso das TICs na educação (SANCHO, 2006). Entretanto essa 

problemática representa um empecilho para a efetivação de outro axioma, Utilização 

de novos meios nos processos de ensino e aprendizagem.  

 

5.2.3.2. O celular 
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O uso do celular também se apresentou como um elemento relevante na fala 

dos docentes, pois embora possa se configurar como problema dentro de sala de 

aula, para os professores entrevistados, docentes das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa, a utilização desse recurso é importante para o 

processo de ensino-aprendizagem. Pode ainda ser considerado como indispensável, 

seja para auxilio na conclusão da tarefa, seja para consulta na internet ou dicionário, 

ou ainda como dispositivo para escutar música de em outros idiomas. 

A partir do questionamento sobre a possibilidade do uso do celular nas 

práticas pedagógicas tanto pelo docente, quanto pelos alunos categorizamos a 

relação do uso e importância deste recurso (TABELA 26): A) estudante utiliza; B) 

professor utiliza; C) estudante e professor utilizam juntos; D) cópia da 

atividade; E) fonte de consulta; F) recurso de áudio. Porém analisamos essa 

questão apenas pelas falas das professoras 1, 2 e 3, pois devido a dificuldade de 

acesso a internet na escola em que atua o professor 4 ele não faz o uso do celular 

em sala de aula. 

 

TABELA 26 - USO DO CELULAR EM SALA 
Continua 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

1 

Particularmente, eu não ligo (não me importo com) o celular. [...] Eu 
de minha parte, eu deixo, mas por outro lado eu estou indo contra o 
regulamento.   

A 

“professora, ai eu to vendo aqui!”.  
“Ontem eu dei uma atividade pra eles pra fazer uma interpretação o 
aluno não conseguiu terminar e ele falou “professora, posso bater 
uma foto do texto e eu terminar em casa?”. Pode! Então ele pegou o 
celular e bateu uma foto do texto, e disse “em casa eu termino, 
professora!”. 

D/E 

2 

Eu trabalho muito com eles inglês, até talvez você pergunte isso, o 
celular na aula de inglês ele é útil. (Charlotte: você utiliza o celular 
em sala de aula?) eu utilizo pra traduzir. (Charlotte: você permite que 
eles utilizem um dicionário online?). Permito. Eu até peço, porque 
são poucos dicionários... 

C/E 

Eu mesma utilizo, eu falo “pessoal, vou procurar aqui”. Daí eu na sala 
de aula, eu utilizo também pra pesquisa, e agora esses celulares 
aqui tem, você acessa a tudo, você entra no Google, entra em tudo. 
Por isso que eu falo, gente pra mim, pra aula é útil. Quando tem 
essas reuniões  “ah não pode deixar o celular”, “tem que tirar o 
celular”, gente pra mim não da pra tomar celular. Porque queira, ou 
não queira, eu uso em sala de aula 

B/E 
 

Até no Português eu trabalhei com eles em sala, no terceiro ano, 
esse ano, trabalhei regência verbal, e surgiu uma dúvida lá, e eu falei 
“vamo então, quem ta com celular, vamo, vamo pesquisar no google! 
E eles foram, pesquisaram, “oh eu achei isso”, “eu achei isso”, então 
é interessante aí.” 

C/E 
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TABELA 26 - USO DO CELULAR EM SALA 
Conclusão 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

   

2   

3 

Ah, vamos usar o celular, mas vamos usar pra sala de aula, todo 
mundo junto, sabe, vamos usar pra aula.” “então, todo mundo com o 
dicionário”, daí eu jogava assim no quadro  o dicionário que eu 
baixei,  “todo mundo baixando esse dicionário agora de inglês no 
celular”, gente, eu parei de usar dicionário aqui do colégio, tanto que 
não tem dicionário pra todo mundo, os dicionários estão bem 
precários, e vamos e venhamos, hoje em dia, na era moderna, ter 
que ficar...  

C/E 

Utilizo. Não utilizava, achava, no começo eu achava assim: Não! Se 
eu utilizar o telefone eu vou estar, que exemplo que eu vou estar 
dando pros alunos? Eu professora impeço eles de utilizarem o 
telefone e eu vou estar utilizando. Eu tinha essa mente fechada, não 
vou utilizar. E via que não dava resultado. [...]. A partir do momento 
que eu comecei a usar o telefone na sala de aula daí começou a dar 
certo. Parei... quando eu tentei tirar o telefone em sala de aula foi 
uma briga e tal e... 

B 
 

É mais pra música (no Cubatão), por exemplo, eu uso muito o 
Bluetooth, eu tenho uma musica e vou passar pra eles, pra analisar a 
música, pra ver como se pronuncia as palavras, então eu baixo uma 
musica e passo pra eles pro Bluetooth e eles escutam, ficam na sala 
de aula e escutam, eu coloco no quadro a música, a gente analisa 
junto.  

C/F 
 

FONTE: a autora 

 

As categorias acima demonstram quem se apropria desse recurso e como 

ele é integrado ao processo de ensino-aprendizagem. Embora aparentemente 

configurem-se como elementos distintos - quem e como - um define o outro. 

Considerando que há a distinção do uso pelos atores envolvidos no processo de 

ensino-apredizagem, esse uso pode ser apropriado sem que haja objetividade, 

finalidade, ou ainda, não seja apropriado da melhor forma, se por exemplo o 

estudante fizer o uso do recurso sem a mediação do professor durante o processo. 

Essa questão é constatada durante a entrevista com a professora 1: o uso 

do recurso é feito pelo estudante, categoria A; apesar da proibição do uso, se 

configura como uma fonte de auxilio para o aluno realizar/concluir as atividades 

(categoria D); ou ainda consultas realizadas durante as aulas (categoria E). 

Destacamos que embora a questão do celular em sala de aula é apresentada como 

uma prática do estudante como fonte de consulta para tirar alguma dúvida ou para 

cópia da atividade, sem que haja a oposição da docente, mas também sem que se 

constate o seu envolvimento nesse processo.  
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Isso nos leva a pensar sobre a postura do professor mediador, já apontada 

por Lévy (1999), não evidenciada nesse caso, pois, além de não conseguirmos 

observar qualquer aula dessa docente que envolvesse essa ferramenta, não foi 

possível ter acesso ao seu plano de aula, nos deixando um questionamento: O uso 

desse recurso é considerando em seu planejamento docente? 

Na categoria B, se encaixam as falas dos professores 2 e 3, pois utilizam o 

celular, em determinados momentos, como um recurso de consulta do docente. Mas 

também temos falas das professoras 2 e 3 que são contempladas na categoria C, 

onde professor e estudante se apropriam desse recurso junto.  

Dependendo da realidade da escola o celular é apropriado por docente e 

discente como fonte de consulta (categoria E), como exemplificado tanto na 

entrevista com a professora 2  como na com a professor 3, ou como recurso de 

áudio (categoria F), considerando o contexto apresentado pela professora 3, na 

escola do Cubatão.   

Destacamos que o uso do celular realizado tanto por estudantes, 

professores ou ambos juntos pode representar a realização de uma atividade que 

antes era desenvolvida por um equipamento e agora é desenvolvida por outro. Ou 

seja, apenas a substituição de um recurso por outro, como é o caso do uso do 

celular para consulta do dicionário ou ainda no lugar do rádio e/ou outro 

equipamento multimídia.  Destacamos essa questão relembrando a afirmação Porto 

(2012), sobre a questão da inovação pedagógica, esta não acontece apenas pela 

substituição de um instrumento por outro. “A inovação implica mudanças 

paradigmáticas conscientemente assumidas, que mostram uma maneira de ser e 

estar na educação” (PORTO, 2012, p. 181). 

 Ainda, em todas as categorias de uso percebemos a utilização do celular 

como recurso pedagógico. Entretanto, considerando o acesso da internet, não 

percebemos a menção do uso do recurso/equipamento para a pesquisa, 

compartilhamento e discussões. E pensando sobre a impossibilidade do acesso, 

utilizando os recursos audiovisuais do equipamento (o celular) para a produção de 

conteúdos e materiais. Ou seja, do seu uso como objeto de estudo, seja para acesso 

a meios de comunicação para a formação critica do estudante para a leitura. 

De acordo com Fantin (2006), a mídia educação só acontece quando se tem 

o uso das mídias como recurso midiático bem como objeto de estudo, considerado a 

formação do estudante para a produção e leitura crítica dos meios.  
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Consideramos que esse uso se consista de diversas formas de linguagem, 

plataformas e tecnologias, visto que o acesso a informação possa ser possível a 

partir de múltiplos materiais e fontes, e a produção dos meios pode ou não estar 

ligada a tecnologias eletrônicas. Mas analisando especificamente o uso do celular, 

enquanto recurso multimídia, não observamos a utilização desse recurso em sua 

total possibilidade, e por isso não se configurando, ainda, como um recurso utilizado 

dentro das perspectivas Mídia-Educativas. Como nossa análise não se restringe a 

esse recurso especificamente ainda não representa uma conclusão sobre as 

práticas desses docentes. 

 

5.2.3.3. As mídias sociais 

  

 Decidimos separar o uso do celular do uso das mídias sociais, pois algumas 

mídias sociais podem ser acessadas a partir de outras tecnologias, como 

computadores e tablets. Considerando o espaço e recursos da escola, o acesso às 

mídias sociais pode ser feito a partir dos laboratórios de informática, por exemplo. 

Assim como em relação ao celular, não utilizaremos nessa questão as falas do 

professor 4, devido a problemática de acesso a internet na escola onde atua e 

ausência de Laboratório de informática.  

 Categorizamos então a questão envolvendo as práticas docentes com as 

mídias sociais, de acordo com a TABELA 27, assim: A) usa faz grupos para 

comunicação; B) usa para postagem de conteúdos das matérias; C) não usa 

por causa das ações dos alunos. 

Correspondendo a categoria A temos a fala das professoras 2 e 3. Sobre a 

categoria B, temos a fala também da professora 2, e na categoria C a afirmação da 

professora 1. 

Embora tenhamos separado a análise do uso do celular do uso das mídias 

sociais é possível perceber que há forte relação de uso desses recursos na fala da 

professora 1, visto que no caso do celular o uso é permitido em sala de aula, mas 

ele acontece por parte dos alunos sem que haja a mediação desse uso por parte 

dessa docente. E isso se acentua no caso do uso das redes sociais, quando ela 

afirma não adicionar os alunos nas redes sociais, e não utiliza o recurso justamente 

por causa dos estudantes. 
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TABELA 27 - USO DAS MÍDIAS SOCIAIS POR PROFESSORES E ESTUDANTES 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

1 
“Eu não uso o facebook porque, as vezes eles falam alguma coisa, 
mas.. Não, inclusive, eu nem adiciono aluno  no face 

C 

2 

“Não só na minha matéria, quando eu acho no facebook alguma 
coisa ou em outro lugar, eu passo “olha essa matéria aqui sobre 
química, olha só que interessante”, então não só da minha matéria. 
Coisa que eu acho interessante, que vai servir pra eles agora nessa 
época de vestibular, e Enem eu passo pra eles também. Então não é 
só da minha matéria, eu passo de outras coisas e assim no grupo 
eles “ah, pessoal estudaram aquela tarefa tal?” “vai ter o trabalho tal”, 
ou  “terminaram a redação? Vou recolher as redações amanhã. 

A/B 

3 

“Olha eu utilizo o facebook as vezes pra falar com um aluno, pra 
expor assim “oh pessoal, aquele trabalho tem gente me devendo”, 
sabe? 
É, eu uso mais como comunicação,  trabalho.. 

A 

FONTE: a autora 

 

Por outro lado, percebemos uma disponibilidade por parte das professoras 2 e 

3 em estabelecer um processo comunicativo com os estudantes via redes sociais, 

conforme as categorias A e B. Entretanto, o uso dessa plataforma on line, apesar de 

estar relacionado a processos de ensino-aprendizagem, em que o professor se 

propõe a compartilhar conteúdos com os alunos (para aviso dos cronogramas das 

aulas e também em que as mídias sociais servem como canal comunicativo, canal 

de acesso entre alunos e professor fora do espaço escolar para tirar dúvidas), não 

apresenta-se, a partir das falas, como um processo metodológico dentro dos 

conteúdos pedagógicos apresentados em sala, como o uso do espaço virtual de 

mídias sociais para a produção e veiculação de conteúdo oriundos das aulas.  

 

5.2.3.4. Escolha dos processos envolvendo tecnologias, meios de comunicação, e 

mídias na relação entre ensino-aprendizagem 

 

Buscando ainda responder ao objetivo deste trabalho que se propõe a 

analisar as práticas docentes dentro de uma perspectiva mídia-educativa, 

retomamos as afirmações de Belloni (2012, p. 33) quando afirma que atuar na 

perspectiva da Mídia-Educação “significa antes de mais nada falar a linguagem dos 

alunos, usar os meios de comunicação para criar condições ótimas de ensino e 

priorizar a comunicação sobre os padrões escolares”. Esse pensamento tem como 
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base fundadora a lógica da educação participativa, autônoma e emancipatória, de 

Paulo Freire, e corrobora com Deliberador, quando afirma que 

 

trabalhar a mídia-educação significa estimular a criticidade e a criatividade 
dos alunos envolvidos e fazer com que a comunicação não constitua um 
processo unívoco, mas se estabeleça como uma prática de comunicação 
dialógica de trocas e interações para que o educando deixe de ser apenas 
espectador para se tornar sujeito de sua própria história (DELIBERADOR, 
2012, p. 287). 

  

Nesse contexto entendemos que o processo participativo e de diálogo que 

envolve o estudante deve proporcioná-lo uma mudança de perspectiva, para que 

deixe ser expectador do processo e exerça o poder/possibilidade de decidir como 

deseja vivenciar o aprendizado, considerando que o conteúdo já está estabelecido 

por diretrizes curriculares. 

Sendo assim, decidimos perguntar aos professores como eles estabelecem 

as escolhas dos meios de comunicação, tecnologias e/ou mídias que utilizarão em 

sala. Com base em que critérios eles decidem tais usos? Ou seja, como esse 

processo é estruturado. 

De acordo com a TABELA 28 como respostas imediatas, os professores 

apontaram que as escolhas sobre que meios e como irão usá-los se estabelece em 

relação ao assunto a ser abordado ou ao objetivo do trabalho em sala. Então 

estabelecemos a categoria A, cuja escolha se dá a partir do conteúdo, a categoria 

B, cuja escolha depende da atividade/atividade específica, e a categoria C, em 

que a delimitação parte do material disponível para uso do professor. 

 

TABELA 28 - PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIAS E/OU 
MÍDIAS PARA USO EM SALA DE AULA 

Professor (a) Falas/contextos Categorização 

1 “Eu gosto de usar quando eu vou fazer produção de texto”. B 

2 “Depende do conteúdo que eu vou trabalhar”. A 

3 

“Quando é pra fazer o PTD eu pego umas três semanas antes e 
vou dividindo esse material, nossa esse material é bom pra sei lá 
pra trabalhar o simple present. Então, na verdade eu monto meu 
conteúdo em cima do material”. 

C 

4 

“Eu tenho que ter clareza na escolha do conteúdo, né, e 
encontrar a melhor forma que esse conteúdo seja apropriado 
pelos alunos, né. Então a escolha da tecnologia ela tem que ir ao 
encontro, não, é de encontro.... ela tem que estar aliada ao 
objetivo, né, fundamental pra que o aluno aprenda aquele 
conteúdo”. 

A 

FONTE: a autora 
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A professora 1, apresentou sua decisão de acordo com uma atividade 

específica (categoria B), já a professora 2 e o professor 4 consideram importante a 

questão do conteúdo (categoria A) e em contrapartida a professora 3 delimita a sua 

escolha a partir dos materiais disponíveis para uso do professor, adequando seu 

conteúdo a ele (categoria C).  

Nesse primeiro questionamento não houve a menção da participação do 

aluno nessa escolha. Apenas quando perguntamos diretamente se os alunos 

exerciam alguma decisão nesse processo é que tivemos algumas respostas 

considerando a possibilidade de participação deles. Ainda assim, a voz do discente 

encontra-se em um patamar bastante tímido, sujeito a aprovação dos docentes 

(TABELA 29). Dessa questão, chegamos as seguintes categorias: A) alunos 

opinam, indicando  preferências; B) alunos opinam, mas professor é que 

decide em última instância; C) processo de feedback das atividades com os 

alunos. 

 

TABELA 29: PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NA ESCOLHA DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E/OU MÍDIAS PARA O USO NA SALA DE AULA 

Professor (a) Falas/contextos Categorização  

1 
“Normalmente parte de mim, né, mas eles sempre opinam, porque 
eu sempre comunico: “ oh, semana que vem...” 

A 

2 
“Eles falam “professora, porque você não traz isso assim, não traz 
uma musica assim, no data show, não sei o que..” eles as vezes 
dão a dica, sabe, do que eles querem”. 

A 

3 
“Eu pergunto pra eles, qual que foi a atividade que eles mais 
gostaram de fazer, que eles mais aprenderam, né, e o conteúdo, 
que conteúdo? 

C 

4 

“Se atender ao pedido dos alunos vai facilitar o conteúdo não há 
problema em atender, compreende, né. Então é normal. Aluno da 
área rural, da área urbana, qualquer lugar, o comportamento é 
semelhante. Então acontece isso, né,” Professor não tem como 
passar um vídeo, né, pra gente”. Você escuta e vai fazer, né, vai 
rever o teu planejamento. Se for possível você atende, se não for 
não atende” 

B 

FONTE: a autora 

  

De acordo com as entrevistas as professoras 1 e 2 apresentam postura 

semelhante, sendo enquadradas na categoria A, pois afirmam oportunizar a emissão 

de opiniões e até mesmo favorecer a escolha de determinado material pelo 

professor. Já a professora 3, cuja fala não esteve relacionada a consulta dos alunos 

antes do processo, mas posteriormente, como forma de avaliação do resultado da 
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atividade, compreende a categoria C. E o professor 4, embora considere que para 

facilitar a aprendizagem é valido escutar o aluno, está enquadrado na categoria B, 

pois a decisão em acatar o pedido do estudante está sujeita a sua avaliação de 

possibilidade. 

 

5.2.3.5. Projetos e boas práticas docentes em relação as tecnologias, meios de 

comunicação e/ou Mídias 

 

Além das práticas já mencionadas, ao questionarmos o envolvimento dos 

professores com projetos ou ações ligados aos meios de comunicação, se já haviam 

realizado em algum momento o trabalho com meios de comunicação como jornal ou 

rádio escolar, identificamos de acordo com a TABELA 30, as respostas a partir da 

seguinte categorização das respostas: A) Uso e produção envolvendo docentes e 

discentes; B) produção sem envolvimento de professores e estudantes; C) 

Outros iniciativas. 

Vale destacar que as ações relatadas pelos professores 1, 2 e 4 foram 

desenvolvidas em outras cidades, onde haviam participações de atores externos a 

escola, viabilizando o uso dos materiais, como a disponibilização de edições diárias 

de jornais impressos e recurso financeiro para a instalação da rádio escolar.  

As práticas das professoras 1 e 2 apresentam-se semelhantes, enquadradas 

dentro da categoria A. É interessante verificar que o material utilizado e o uso dele 

pelo professor para com o estudante se apresenta de forma parecida: um jornal de 

circulação local ou regional utilizado em sala e a produção de um material 

semelhante com os estudantes. 

Identificamos que a professora 3 não demonstrou ter proposto alguma 

atividade a longo prazo envolvendo os meios de comunicação, embora relate 

experiências de uso de meios de comunicação em sala de aula, como a produção 

de jornal. Por outro lado, afirmou ter iniciado ações envolvendo outros elementos 

para processos de educação em contra turno, referente ao trabalho no Colégio do 

Cubatão. 
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TABELA 30: EXPERIÊNCIAS EM PROJETOS E BOAS PRÁTICAS DOCENTES ENVOLVENDO 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIAS E MÍDIAS 

Professor (a) Fala/contexto Categorização 

1 

“Lá em Curitiba eu trabalhava com a gazeta do povo, que tem a 
parceria com as escolas, e daí ela envia três ou quatro exemplares 
diários de jornal, então eu trabalhava bastante também essa parte de 
jornal na escola, então inclusive nos montamos o jornal na escola, 
mas isso é um projeto a longo prazo, anual né”. 

A 

2 

“Já fiz, há anos atrás eu fiz, lá em ponta grossa, jornal. Tanto que 
tinha o jornalzinho mural, a parte de classificado, a parte de recados, 
informações do bairro, porque era o colégio de  um bairro. [...] E 
nessa mesma escola tinha o Jornal Diário da Manhã, Ponta Grossa 
fornecia jornais pra escola, né, e os professores de português e até 
de outras trabalhavam com esse jornal em sala de aula” 

A 

3 

“Eu tava com o projeto esse ano de acompanhamento pedagógico, lá 
no Cubatão, só que daí eu trabalhava mais com jogos, caseiros. Nós 
mesmos fazíamos os jogos, que também não deixa de ser uma 
tecnologia... nós mesmos fazíamos os jogos, batalha naval, fiz twister 
com eles eu fiz vários, a gente fez dama, fizemos xadrez e 
trabalhávamos mais jogos pedagógicos, assim, de concentração, e 
tal. 
É, eu tentei lá na tela interativa, a gente... eu tava promovendo, 
fazendo atividades dentro daquilo ali, sabe, porque daí professora, 
“ah, tem aquele caça palavras”, tinha cross words pra você montar, 
então eu tentei levar pra sala pra eles montarem  caça-palavras, pra 
eles montarem joguinhos mesmo, só que um dia dava, outro dia não 
tinha sala, outro dia não tinha energia no Cubatão”. 
“Então, nesse trabalho que eu peço pra eles todo o bimestre, eu dou 
um tema, eu jogo um tema, e trabalho esse tema o mês todo né, e 
daí eles tem que apresentar, daí eu deixo livre, eles trazem TV, teve 
aluno que montou vídeo, “posso montar teatro”, posso montar vídeo” 
então eu deixo livre pra eles”. 
“Jornal eu trabalhei uma vez com jornal no 9º ano, em português, em 
2010 eu trabalhei muito com notícia que eles tinham que fazer... não 
sei como é o jornal mural, mas eu trouxe varias notícias pra eles, 
mostrei que cada uma mesma notícia tinha várias visões, podia dar 
várias visões, depende da notícia, e tiveram que produzir uma 
notícia. Eu levei jornal, teve‟ gente que fez jornalzinho, teve gente 
que fez vídeo, então eu trabalhei assim, mas esse mural jornal eu 
não sei”. 

A/C 

4 

“Eu coordenei no Colégio Estadual Nereu Ramos de Itapoá, em 
2010, ta, projeto... projeto.. é “a radio educativa escolar Nereu 
Ramos – Itapoá”.[...] eu estava a um mês trabalhando nas escolas , 
como assistente técnico pedagógico, uma função que existia, que 
existe, na rede estadual de Santa Catarina”.  
“A gente incentivava o tempo todo que os professores usassem a 
rádio escola como mídia educacional. Com  meio educacional, né. [..] 
Então o incentivo havia, mas o processo de apropriação muito lento, 
inclusive professores com formação lá no ano 2000, como eu, 
2000,2004, eles não usavam porque eles (ch: se sentiam a 
vontade?) porque não conseguiam usar rádios na aula” 
“Aqui não né. Aqui não é possível porque como você vai produzir 

sem a internet? É muito... eu não tenho me dado a esse desafio de 
…” 
“Não, como um jornal não. E é algo a se pensar, né”. 

B 

FONTE: a autora 
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E como exemplo de uso classificado na categoria B apresentamos as falas 

do professor 4. Ele relata a experiência sobre uma rádio escolar, mas que no 

momento da sua execução não exercia a função de docente. Esse exemplo também 

não apresenta características de uso metodológico voltado para o ensino, 

especialmente por envolver de forma tímida a participação dos estudantes. 

Compreendemos que as ações realizadas dentro da categoria A, em que 

tanto o uso quanto a produção do meios de comunicação em sala de aula com os 

alunos, se aproximam mais de uma proposta mídia-educativa, já que apresenta as 

características de trabalho COM e PELA mídia, já que havia o uso do meio para. E 

destacamos a abordagem que a professora 3 realizou ao levar notícias para a sala 

de aula, quando afirma que propôs a análise de pontos de vista de cada fonte de 

informação, aproximando essa proposta também à outra dimensões da Mídia-

Educação, o processo de ensino-aprendizagem SOBRE a mídia e PARA a leitura 

crítica dela (objeto de estudo). 

   

5.2.4. Práticas mídia-educativas: entendimentos e autopercepções 

 

Além de tentar identificar a entendimento dos professores sobre meios de 

comunicação, tecnologias e/ou mídias, perguntamos também aos professores o que 

eles compreendiam ser a Mídia-Educação, se já haviam ouvido falar sobre esse 

conceito, e se poderiam defini-lo (TABELA 31). Categorizamos as falas dos 

professores sobre essa questão da seguinte forma: A) programa de governo para 

acesso e interação dos professores via televisão e internet; B) consulta e uso 

de conteúdos disponibilizados na internet pelo governo; C) metodologia que 

usa a tecnologia para o ensino-aprendizagem; e D) uso da tecnologia como 

mediador do processo de aprendizagem. 

Respectivamente, as falas do professores 1, 2, 3 e 4 foram classificadas 

dentro das categorias A, B, C e D. Porém, apesar de termos separada cada uma das 

afirmações em uma categoria diferente, devemos considerar que, conforme as 

afirmações dos entrevistados, as categorias A e B representam questões relativas a 

iniciativas e programas governamentais para acesso dos docentes, como fonte de 

informação, interação e consulta. Já as categorias C e D representam o 

entendimento dos professores em que a Mídia-Educação está envolvida com a 
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prática dos docentes em sala de aula a partir da tecnologia, possibilitando ou 

facilitando o ensino - aprendizagem.  

 

TABELA 31: ENTENDIMENTO SOBRE MÍDIA-EDUCAÇÃO 

Professor (a) Fala/contexto Categorização 

1 

“Olha, o governo tem um programa de mídia na educação, ele tem 
aquela aquela TV ...” 
“Bom eles tinham, inclusive, TV cultura, sabe... nós temos a TV 
cultura, e cada escola tinha essa mídia de educação que era um 
canal especifico ai o secretário de educação eles faziam palestra que 
a gente interagia, e a gente assistia ali na televisão, e fazia 
intercambio  [...] mas é.. no caso tinha essa que era mídia na 
educação, que dai os professores se reuniam, tinham que assistir, 
dava pra interagir, dava pra vc enviar perguntas, você mandava pela 
internet a sua pergunta, lá ao mesmo tempo, no programa eles já 
respondiam a gente, então nos fazíamos assim esse intercambio  
entre a educação do sul com a educação do norte, do sudeste  e não 
tem mais isso”. 
“Aí coloca lá no portal dia-a-dia educação, consulta quem quer, não 
acho que é mídia na educação”. 

A 

2 

“A Mídia-Educação é trabalhar justamente com esses recursos que o 
governo oferece pra gente na intranet, tem aquela página do dia a 
dia educação, tem muito sobre isso”. 
“Tem muito... no Dia-a-Dia Educação de todas as matérias, se você 
for procurar lá tem várias, até aulas que você pode utilizar. Tem 
filmes disponibilizados pra trabalhar com os alunos”. 
“Mas a Mídia-Educação é isso acho que nessa área do governo eles 
tem as plataformas pra trabalhar com... que você pode acessar, e 
você pode trabalhar com o conteúdo...” 

B 

3 

“Mídia educação eu poderia definir como metodologia, metodologia, 
é.. metodologia nova, uma nova, não é nova, do século xxi, digamos 
assim, mídia educação”. 
“Acho que é você utilizar os apetrechos tecnológicos dentro da sala 
de aulas pra aprendizagem, ensino-aprendizagem”. 

C 

4 

“Mas eu acho que mídia-educação é qualquer tecnologia, qualquer 
tecnologia que use diferentes linguagens para mediar, facilitar a 
aprendizagem, né. Então eu vejo que a internet, ela deve ser usa na 
educação porque ela agrupa diferentes linguagens, a linguagem da 
palavra, o áudio, a imagens, a animação...” 

D 

FONTE: a autora 

 

Especialmente na fala das professoras 1 e 2, a Mídia-Educação se confunde 

a iniciativas institucionais nomeadas como mídias na educação. Embora as 

abordagem contempladas pelas categorias C e D possam estar mais próximas do 

que teoricamente se considera ser a Mídia-Educação, não houve menção ou 

explicitação sobre o que é Mídia-Educação como uma área do conhecimento de 

interface entre Educação e Comunicação, ou mesmo a compreensão teórica sobre 

esse conceito. E mesmo na fala da professora 3, que teve sua formação inicial 
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concluída recentemente, não encontramos elementos que possibilitavam perceber 

que a discussão conceitual sobre a ME estava presente em sua formação 

acadêmica.  

Ainda que os professores não tivessem a compreensão conceitual da Mídia-

Educação, pretendíamos identificar demais elementos que caracterizam as ações 

como mídia-educativas, como o trabalho SOBRE e PARA a mídia. A abordagem 

crítica dos conteúdos via meios de comunicação/mídias e tecnologias apareceu 

apenas na fala da professora 3 de forma espontânea, então precisamos perguntar 

aos docentes explicitamente se eles buscavam trabalhar essa perspectiva, mesmo 

sabendo que pudesse haver uma tendência das respostas serem manipuladas pelos 

entrevistados, no sentido de responder o que o entrevistado quer ouvir.  

Como a abordagem dessa pergunta não estava no roteiro inicial da 

entrevista semi-estruturada, na entrevista do professor 4 essa questão não foi 

contemplada. Sendo assim, as falas das professoras 1, 2 e 3 foram categorizadas da 

seguinte maneira (TABELA 32): A) compara o posicionamento dos veículos de 

comunicação; B) aborda o objetivo do texto; C) dificuldade na abordagem 

crítica. 

 

TABELA 32: LEITURA CRÍTICA DOS MEIOS NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE 

Professor (a) Fala/contexto Categorização 

1 

“Trabalhar, por exemplo, trabalhar isso, porque tem uma parte, se 
você liga lá no SBT ele tem uma opinião, se liga na Globo tem 
outra, na bandeirantes tem outro, você lê um jornal, o jornal de 
Guaratuba tem uma, a Gazeta do Povo tem outra. Então é 
interessante. As vezes eu trabalho isso com o aluno pra ele ver, 
realmente. “Veja o que essa reportagem fala disso”. Digamos, 
qualquer assunto, assunto polemico que fica. “Olha o que está 
falando disso”. Eleição, por exemplo, agente pode falar.. é... uma 
mídia fala lá da nossa presidente, outra fala de outra forma... Daí é 
trabalhar as opiniões, pra eles não acreditarem em tudo, ne?!” 

A 

2 
“Crítica, uma visão do texto. Sobre o que, pra quem aquele texto 
está sendo trabalhado, qual é o, a finalidade, qual foi a finalidade 
de quem fez, do autor do texto. Ele queria atingir quem?”. 

B 

3 

“É bem difícil chegar pro aluno e falar, emitir uma opinião sobre “ah, 
o que que você acha daquele assalto?” ele vai te responder 
igualzinho ao que o Willian Bonner falou lá no jornal. Ele não vai ter 
a opinião dele, ele vai ter, ele só vai ter o espelho do que a 
televisão passou pra ele, do que o MSN, a internet passou pra ele, 
então o aluno, eu vejo assim que o aluno, da nova geração, os 
alunos né, eles tem esse espelho da internet e da televisão”. 

C 

FONTE: a autora 
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Buscando trazer diferentes versões sobre uma mesma temática, 

comparando os conteúdos de diversos veículos de comunicação (categoria A), a 

professora 1 afirma trabalhar a formação crítica do estudante para a leitura das 

mídias. A professora 2 afirma proporcionar uma leitura crítica aos estudantes, 

entretanto, essa leitura, de acordo com as suas afirmações, só nos permite a 

compreensão que se trata de uma interpretação textual, sem que haja a relação com 

fontes de informação distintas.  

Já na categoria C, a professora 3 apesar de reconhecer que os estudantes 

passam por processos de formação de opinião a partir das fontes de informação ao 

qual estão sujeitos, não afirmou claramente que trabalha com essa perspectiva. Ao 

contrário, afirmou ter dificuldade em promover esse processo em sala de aula, 

apesar de ter relatado a realização de um trabalho sobre as visões de diferentes 

notícias quando utilizou o jornal em sala de aula (questão referente ao item 4.4.3.5.). 

A partir das afirmações das professoras percebemos a preocupação com a 

formação dos estudantes para a leitura crítica dos meios, ou ao menos, de qualquer 

enunciado. Entretanto o nível de desenvolvimento dessa formação nas práticas 

docentes é distinto entre eles. Na categoria A identificamos a abordagem ligada aos 

veículos de comunicação, enfocando a comparação entre eles para apresentar 

diferenças de abordagem de cada fonte de informação. Já na categoria B a 

abordagem crítica encontra-se ligada a interpretação dos objetivos de um 

determinado texto, não estando claro se há a busca por outros pontos de vista sobre 

tal assunto.  

Na categoria C, o que nos chama a atenção é justamente a dificuldade de se 

trabalhar tal questão em sala de aula por conta da leitura dos estudantes sobre 

algum assunto, sendo que a motivação para a discussão sobre os conteúdos 

deveria estar justamente baseada no fato de que os meios também formam.  A fala 

da professora 3 evidencia a necessidade da integração de uma perspectiva crítica 

na formação do estudante para a leitura dos meios que os circundam foram do 

ambiente escolar. 

Tendo como base suas próprias práticas, ao perguntarmos aos 

entrevistados se eles acreditavam trabalhar numa perspectiva Mídia-Educativa, eles 

acreditam que de certa forma trabalham, ou ao menos, tentam fazê-lo, conforme 

apresentado na TABELA 33. Nessa questão não é possível contar com as 

afirmações da professora 1, pois a sua entrevista foi prejudicada devido ao tempo 



113 

 

para a realização dela, que aconteceu durante o tempo de apenas uma hora-

atividade.  

Com a uniformidade de respostas positivas da questão, é interessante 

entender o que levou ao professor considerar que sua prática envolvendo 

tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias encaixa-se em uma perspectiva 

mídia-educativa. Categorizamos as respostas como: A) prática avaliada como uma 

necessidade; B) prática avaliada a partir da inserção de mecanismos novos; e 

C) prática avaliada como possibilidade de efetivação do aprendizado.  

 

TABELA 33- PERCEPÇÃO DOS DOCENTES SOBRE SUAS PRÁTICAS 

Professor(a) Fala/contexto Categorização 

2 

“Eu acho que sim, porque o que ele querem? Eles querem  que a 
criança, o aluno tenha acesso a todo esse meio de tecnológico, de 
comunicação que está ai dessa forma,  porque é a realidade , 
Charlotte. Não dá mais pra escapar disso, não tem como ficar só no 
quadro de giz e livro didático e quadro de giz”.  

A 

3 

“Assim eu tento, não sei se eu... eu tento assim, né, colocar a mídia... 
é, as novas mídias: whats app. Não sei se eu to conseguindo colocar 
na educação assim, mas como... ah, acho que eu to sim. No fundo no 
fundo, a gente tenta”. 

B 

4 “Eu acredito que sim, no sentido que aqueles vídeos procuraram 
ampliar conhecimento e os conceitos”. 

C 

FONTE: a autora 

 

A professora 2 acredita que o uso desses recursos podem configurar-se em 

uma prática mídia-educativa, visto que a necessidade de inserção dos recursos 

representa o acesso a uma realidade vivenciada em outros contextos do educando 

(categoria A). No caso da professora 3, embora evite afirmar com certeza que sua 

prática seja um exemplo de ação docente mídia-educativa, quando se remete as 

tentativas de inserção das mídias nas práticas pedagógicas, especialmente em 

relação uso de mídia social como um novo recursos, avalia positivamente a 

possibilidade de atuação nessa perspectiva. E o fato do professor 4 utilizar os 

vídeos, por exemplo, para ampliar conhecimentos e conceitos, torna-se o parâmetro 

para ele considerar sua ação docente como mídia-educativa (categoria C).  

Assim, no caso dos três professores, suas compreensões consideram a 

integração das ferramentas em sala (categoria B) ou uso da ferramenta auxiliou o 

docente como potencializador do processo de abordagem dos conceitos e do 

conhecimentos envolvido na prática (categoria A e C). 
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Consideramos que qualquer prática educacional, seja ela mediada pelas 

Tics ou não, deve buscar ampliar o conhecimento e conceitos dentro dos processos 

de ensino-aprendizagem, e que a simples inserção dos recursos em sala de aula 

não correspondem necessariamente ao uso das dimensões COM, PELA, PARA e 

SOBRE a mídia na aprendizagem. Dessa forma compreendemos que as auto-

avaliações dos professores sobre as ações envolvendo as TICs, meios de 

comunicação e/ou mídias não representam práticas mídia-educativas, a partir dos 

contextos apresentado acima.  

Entretanto quando resgatamos o entendimento de Belloni (2012) ao se 

referir a ações ligadas a Mídia-Educação que se preocupem especialmente em falar 

a língua dos estudantes a fim de proporcionar processos significativos de 

aprendizagem, repensamos sobre as abordagens e autopercepções dos professores 

sobre o conceito. Se, por exemplo, utilizar o whats app, conforme afirmou a 

professor 3, é falar a língua dos estudantes com os estudantes, então há que se 

pensar essa ação a partir dessa perspectiva.  

Porém, embora corroboramos com Belloni sobre potencializar as condições 

de aprendizagem a partir dos contextos do estudante, acreditamos também que, 

quando há o propósito em se utilizar recursos com potencial comunicativo, devemos 

não apenas considerar seu potencial pedagógico mas também sua possibilidade de 

formação crítica e criativa. 

 

5.2.5. Considerações sobre a formação continuada em Mídia-Educação 

 

Como síntese das apropriações apresentadas, compreendemos que os 

professores participantes da segunda etapa dessa pesquisa apresentaram 

elementos  que se configuram dentro de uma das perspectivas da Mídia-Educação, 

o uso dos meios como ferramenta pedagógica. Entretanto a outra perspectiva, leitura 

crítica dos meios, não caracteriza-se como uma abordagem comum às práticas de 

todos os docentes. Apenas na fala da professora 3 e também em seu plano de aula 

fica mais evidente aspectos voltados ao uso dos meios considerando-os também 

como objeto de estudo. 

A análise apresentada aqui não tem por objetivo generalizar a compreensão 

que os professores tem sobre determinados assuntos, como também não 

pretendemos generalizar as práticas dos docentes em relação ao uso das 
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tecnologias, meios de comunicação e/ou mídias. Ou ainda estabelecer comparações 

entre os entrevistados para identificar qual deles é o que melhor atente os critérios 

relacionadas a Mídia-Educação. Buscamos identificar processos ou práticas que, 

mesmo pontuais, nos indiquem proximidades com os objetivos da Mídia-Educação. 

Justamente essas características, do uso dos recursos, podem indicar a 

necessidade de formação dos docentes atuantes no litoral do Paraná em relação a 

Mídia-Educação, formação essa que deve começar na graduação  e continuar em 

outros processos de aprofundamento docente. 

Como nosso foco é abordar elementos importantes para a formação 

continuada, com base nas problemáticas e facilidades apresentadas pelos docentes, 

elencamos pontos importantes para o aprofundamento das ações docentes em 

relação à Mídia-Educação: 

 

- Incentivo ao estudo sobre a produção de meios de comunicação como 

processo metodológico de ensino e de avaliação, cuja prática deve ser 

incentivada pelo docente, mas também mediada por ele; 

- Abordagem crítica sobre conteúdos das disciplinas (que no caso da Língua 

Portuguesa e Inglesa pode ser diversificado, perpassando por várias áreas 

do conhecimento) considerando as diversas mídias disponíveis para 

consulta de informações. Como o acesso a recursos eletrônicos e a internet 

não consistem em uma realidade viável em todas as escolas do município 

de Guaratuba, por exemplo, as mídias impressas constituem-se como uma 

possibilidade para as dificuldades de cada situação; 

- Utilização de canais de comunicação entre docentes e discentes para além 

das práticas realizadas em sala de aula, como mídias sociais, mas também 

para a realização de práticas mídia-educativas, divulgando produções 

escolares e demais fontes de informação e conhecimento. 

-  

Para tanto, questões relativas a conceitos e compreensões sobre a 

abordagem das mídias na educação são importantes nos processos de formação 

continuada sobre Mídia-Educação: 

 

- Promoção de discussões sobre os conceitos ligados à Tecnologia, Meios de 

Comunicação e/ou Mídias; 
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- Aprofundamento teórico sobre a interseção entre Educação e Comunicação, 

como a Mídia-Educação ou Educomunicação; 

- Uso de práticas mídia-educativas como metodologia para a vivência das 

questões teóricas abordadas, além da possibilidade de prática do uso de 

ferramentas e instrumentos, tanto do ponto de vista do professor, mas 

também como do ponto de vista do estudante. Identificamos a necessidade 

do professor vivenciar essa metodologia enquanto cursista para que perceba 

as dificuldades e potencialidades das práticas educativas utilizando as 

mídias. 

 

A estruturação passo a passo de um curso de formação continuada 

necessita considerar o tempo de duração da proposta, a quantidade de pessoas que 

participarão, modalidade/suporte de realização do curso e a escolha de quais meios 

ou linguagens se pretende abordar. Considerando que as práticas mídia-educativas 

envolvem diversas fontes de informação e produção faz-se necessário pensar em 

integrar as mídias para além do uso de determinado recurso, ferramenta. 

Necessita considerar também que as ações mídia-educativas promotoras de 

mudanças nas relações de ensino-aprendizagem e na formação de estudantes 

críticos, autônomos e protagonistas de seus processos educacionais não são 

práticas pontuais, e por isso devem ser assumidas como metodologias e não 

reduzidas apenas a estratégias isolados para ações específicas. 

 E considerando que aspectos sobre formação docente não se restringem 

apenas a Mídia-Educação, corroboramos com Nóvoa (1992a), sobre que o processo 

deva estar relacionado a ações de compartilhamento, divulgação, socialização das 

boas práticas dos professores. 

 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 
emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de 
trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e 
de afirmação de valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento 
de uma nova cultura profissional dos professores passa pela produção de 
saberes e de valores que dêem corpo a um exercício autônomo da profissão 
docente (NÓVOA, 1992a, p. 29). 

 

Esse conhecimento deve ser valorizado, sem deixar de considerar, é claro, a 

relação com o teórico. 
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É preciso investir positivamente os saberes de que o professor é portador, 
trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual. Os problemas da 
prática profissional docente não são meramente instrumentais; todos eles 
comportam situações problemáticas que obrigam a decisões num terreno de 
grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores 
(Schon, 1990). As situações que os professores são obrigados a enfrentar 
(e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto 
respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de auto-
desenvolvimento reflexivo (NÓVOA, 1992a, p. 29). 

 

Isso porque a partir de suas experiências, práticas, constroem 

conhecimento, como aponta Marcelo Garcia (1999, p. 28 apud SILVA, 2009, p. 95): 

“os professores, enquanto profissionais do ensino, desenvolvem um conhecimento 

próprio, produto das suas experiências e vivências pessoais, que racionalizam e 

inclusive rotinizam”. Questão que podemos observar no relato da professora 3 

quando afirma que seu aprendizado veio da sua prática docente, dos “experimentos” 

em sala de aula, dos teste: 

 

 “daí eu fui experimentando em sala de aula e trazia vídeo, com legenda, 
trazia imagem, desenhava no quadro, tentava libras, então muito teste, foi 
essa metodologia assim que eu fiz foi muito teste em sala de aula pra ver o 
que dava certo e o que não dava. E foi assim que eu aprendi” 

 

Dessa forma, propomos a reflexão sobre esses aspectos sem estabelecer 

conclusões sobre uma proposta de curso de formação continuada, visto que na 

pesquisa em questão não seria possível avaliar as potencialidades e dificuldades de 

uma ou mais proposta, devido ao tempo de realização dos processos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do questionamento se os professores que utilizam meios de 

comunicação em sala de aula tem incorporado aspectos relacionados a Mídia-

Educação às suas práticas pedagógicas, identificamos que as ações docentes estão 

principalmente voltadas para uma das perspectivas da Mídia-Educação, o uso das 

mídias como ferramenta pedagógica, embora algumas experiências apresentem a 

tentativa de uma abordagem crítica dos meios, utilizando os meios também como 

objeto de estudo. 

Nosso objetivo geral de pesquisa foi identificar se as práticas pedagógicas 

dos professores que utilizam meios de comunicação podem ser consideradas 

práticas Mídia-Educativas, e para alcançá-lo, buscamos diagnosticar o interesse dos 

professores sobre o uso das mídias na educação, identificar como os professores 

incorporam as mídias em suas aulas, e propor aspectos estruturantes para a 

formação continuada sobre Mídia-Educação.  

Realizamos então, como procedimento para responder o primeiro objetivo, a 

aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas com 38 professores 

de Língua Portuguesa e Estrangeira Moderna que lecionam em escolas da rede 

pública estadual do município de Guaratuba. Esse questionário visava identificar o 

interesse dos professores sobre formação continuada em Mídia-Educação e também 

e os meios de comunicação que já faziam parte das suas experiências didáticas. 

 Entre os respondentes da pesquisa 76% demonstraram interesse em um 

aprofundamento na área da Mídia-Educação e apenas um dos professores afirmou 

nunca ter usado meios de comunicação em sala de aula. Entretanto, os exemplos de 

meios apresentados pelos docentes revelavam o uso muito mais atrelado ao 

suporte/instrumento, do que em relação às linguagens e propósitos de comunicação. 

Já em relação ao segundo e terceiro objetivos selecionamos 4 professores 

de acordo com tempo de docência, localidade da escola onde atuam e exemplos 

apresentados como meios de comunicação usados em sala de aula, para participar 

da realização de entrevistas semi-estruturadas, análise de plano de aula docente e 

observação de prática docente.  

Considerando a realização de 4 entrevistas, a disponibilidade de análise de 

um plano de aula e uma observação de prática docente, as experiências dos 

professores compreendem em partes as dimensões da Mídia-Educação, como a 
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utilização dos recursos midiáticos como ferramenta pedagógica, mas pouco 

relacionado à produção de meios de comunicação.  

A dimensão relacionada ao uso dos recursos como objeto de estudo, para a 

formação crítica do estudante para a leitura da mídia, não se apresentou como uma 

prática entre participantes. E ainda que as ações relatadas pelos professores 

tenham em algum momento contemplado as duas dimensões da Mídia-Educação, 

essas práticas apresentaram-se em momentos isolados e distintos na experiência 

dos professores. 

As características no uso dos recursos pelos professores nos fez considerar 

a necessidade de aprofundamento teórico e prático sobre o tema, a Mídia-

Educação, pensando também na discussão sobre conceitos ligados a tecnologia, 

meios de comunicação e mídias, utilizando inclusive a Mídia-Educação como 

metodologia de abordagem do próprio tema. A necessidade de promoção de 

processo de formação que considerem, além do uso, a produção e a abordagem 

crítica para a apropriação dos meios também caracteriza-se como um fator 

relevante, visto que práticas mídia-educativas são constituídas nessas três esferas 

de trabalho com as mídias.  

Também ressaltamos que a formação continuada possa ser considerada a 

partir das práticas e experiências dos professores, propondo como possibilidade a 

formação conjunta, compartilhando e socializando as ações promovidas pelos 

docentes em seu dia-a-dia, no seu fazer docente. 

Resgatando questões que surgiram ao longo da análise, mas que não 

puderam ser respondidas devido ao enfoque da pesquisa e também ao tempo 

disponível para realizá-la, nos deparamos com questionamentos que nos mostram 

possíveis futuros caminhos de pesquisa, pensando é claro na formação sobre Mídia-

Educação: a organização dos cursos de formação continuada ofertados pelo NRE-

PR de Paranaguá aos professores de Guaratuba, e também do litoral.  

Essa questão se desdobra em outras tantas, como a divulgação dos cursos 

e adesão dos professores, efetividade ou potencialidade dos processos ofertados, 

formação dos professores, palestrantes, oficineiros dos processos de formação 

continuada. Dessa forma, concluímos afirmando a necessidade de mais estudos 

com enfoques voltados à Mídia-Educação e formação docente, que colaborem para 

um diagnóstico mais abrangente de práticas docentes no litoral do Paraná, haja vista 

a carência de pesquisas em nível de mestrado e doutorado na região. 
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Pesquisa Exploratória sobre Curso de Formação Continuada em 
Mídia-Educação 

 
Esse questionário é uma pesquisa exploratória que corresponde a primeira etapa do projeto de 
pesquisa de Mestrado da estudante Charlotte Couto Melo, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Comunicação, Educação e 
Formações Socioculturais, sobre a orientação da Professora Doutora Gláucia da Silva Brito.  
Tem por objetivo identificar, juntos aos professores de Língua Portuguesa e Estrangeira Moderna, 
quantos tem interesse em participar de um curso de formação continuada sobre Mídia-Educação e 
também que necessidades o curso deve atender, levando em consideração as características do 
ensino no Litoral do Paraná. O curso será promovido pelo Departamento de Comunicação da UFPR, 
na categoria Extensão (com certificação), previsto para o segundo semestre de 2014. 
Sua participação nessa etapa é voluntária, mas de grande importância para o andamento da 
pesquisa em questão. E deixamos claro que, participando dessa pesquisa, sua identidade não será 
revelada nos dados da pesquisa.  
Agradeço desde já a colaboração, e entraremos em contato pelo telefone ou e-mail indicado para 
informar maiores detalhes sobre o curso e processos de inscrição. 
Para dúvidas: charlottefrncm@gmail.com 
*Obrigatórias 

1. Nome completo*:  

 

2. Telefone para contato:* 3. E-mail para contato:* 

  

4. Formação acadêmica:* 

 

5. Disciplina que leciona:* 

 

 

 

6. Há quantos anos leciona?* 

 

7. Escola(s) que leciona?* 

 

 

 

8. Cidades que leciona?* 

 

9. Meios de comunicação são recursos tecnológicos que abordam diferentes formas de 
linguagem (Por exemplo, audiovisuais) utilizados nos processo de comunicação para a 
transmissão de uma mensagem de um polo a outro(s) (BRYM, Robert J.; et al. Sociologia sua 
bússola para um Novo Mundo. São Paulo, p. 458, 2008). Já utilizou algum meio de 
comunicação como ferramenta pedagógica em sala de aula?* Se sim, diga qual (is). 

 

 

 

 

 

mailto:charlottefrncm@gmail.com
mailto:charlottefrncm@gmail.com
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10. Tem acesso a computador ou internet?*  

 Na escola  Em ambos os lugares 

 Em casa  Em nenhum dos lugares 

 

11. Que tipos de meios de comunicação interessa a você conhecer mais para utilizar em sala de 
aula como ferramenta pedagógica?* Pode escolher mais de uma opção. 

 Mídia impressa e digital  Blog 

 
Redes Sociais: Facebook, twitter, 

instagram... 
 Vídeo 

 Internet, Youtube  Não tenho interesse 

 Rádio  Outros 

 

12. Tem interesse em participar de um curso de formação sobre Mídia-Educação?* 

 Sim  Não 

Explique o motivo: 

 

 

 

13. Que dia da semana seria mais apropriado?* Pode escolher mais de uma opção. 

 Segunda-Feira  Sexta-Feira 

 Terça-Feira  Sábado 

 Quarta-Feira  Domingo 

 Quinta-Feira  Não tenho interesse 

 

14. Quantas horas por semana teria disponibilidade para fazer o curso?* Pode escolher mais que 
uma opção. 

 4 horas   8 horas  

 

15. Qual período do dia teria disponibilidade para fazer o curso? Pode escolher mais que uma 
opção. 

 Período da Manhã 

 Período da Tarde 

 Período da Noite 

 Não tenho interesse em participar do curso 

 

16. Disponibilidade/ interesse em fazer parte do curso a distância (em um ambiente virtual)?* 

 Alta  Baixa 

 Média  
Não tenho interesse em participar do 

curso 

 

17. Observações - Comentários - Informações complementares. 
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Observação da prática docente - professor 4 
 

 Oração no início da aula, no pátio da escola 
 aproximadamente 8 alunos 
 9ºano, observação de 2 aulas consecutivas, período da tarde 
 materiais usados: data show, vídeos, quadro de giz e livro didático  
 tv pendrive no fundo da sala aparentemente inutilizada 
 datashow laranja com computador integrado 
 sala com ar condicionado, mas no momento o que estava em uso era o 

ventilador. 

 
No quadro o professor escreve a seguinte pergunta “o que é ser normal? o que 
caracteriza ser normal?” 
 
Na aula anterior o professor utilizou o livro didático para ver com os estudantes a 
temática loucura e assistiram filme sem sala de aula, no final da aula. 

 
O professor começou a aula pedindo para que eu me apresentasse e explicasse o 
que eu faria estando presente nessas duas aulas do professo. Também pediu que 
eu explicasse o que era um Mestrado, em que grau de estudo essa etapa se 
encontrava para que eles entendessem o meu objetivo. 
 
Nessas duas aulas, de língua portuguesa, o professor trabalhou o tema “loucura” 
com os alunos, retomando o assunto já iniciado na aula passada, utilizando esse 
tema para trabalhar o significado de “sinônimo e antônimo”. 

 
Para trabalhar esses tópicos ele reapresenta o trailer do filme “exorcista” para 
trabalhar a mudança do significado da loucura ao longo dos anos. Nesse vídeo ele 
volta em algumas partes do vídeo para enfatizar palavras. 

 
Ele cobra uma atividade dos alunos: uma pesquisa sobre o significado de 
“esquisofrenia”. Não foi mencionado como eles conseguiram fazer a pesquisa, se 
utilizam materiais da biblioteca, ou via internet pelo computador ou celular. 

 
Posteriormente o professor passa outro vídeo, clipe de uma banda nacional, 
Detonautas, que utiliza trechos do filme “bicho de 7 cabeças”. Nesse momento o 
professor também apresentava o vídeo e parava em momentos que achava 
importante esclarecer o que o vídeo pretendia discutir/apresentar em determinados 
momentos. 
Posteriormente ele retoma o quadro para escrever a pergunta “o que significa, o que 
é ser um alienista?” 

 
Utiliza o dicionário físico junto com os alunos para buscar o significado da palavra 
Alienista, e lembra a existência do livro O alienista, de Machado de Assis, 
mencionando o brevemente o enredo do livro. 
 
Em seguida retoma o livro didático, utilizado na aula do dia anterior, para ver os 
conceitos que o material traz sobre o tema Loucura. 
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Faz uma leitura dinâmica com os alunos pedindo para alguns deles, apenas quem 
quisesse, ler uma reportagem contida no livro didático. O texto é uma entrevista com 
um psicanalista. Nesse momento ele retoma o quadro para abordar as distinções 
sobre psicanalista, psiquiatra, psicólogo chegando no objetivo de trabalhar os 
sinônimos.  
 
Entretanto não há uma abordagem crítica com os estudantes sobre o conteúdo do 
material. Apenas perguntou se os alunos, questionou, se eles utilizariam esse 
métodos de internamento para tratar algum de seus parentes, mas sem que 
houvesse uma discussão.  A pergunta deve ter sido no sentido da reflexão. 
 
Na sequência o professor trouxe também outro vídeo, trecho de uma novela da 
Globo, para retratar a questão da esquisofrenia (personagem do ator Bruno 
Gagliasso com o transtorno) 
 
Logo após acabou a luz na escola. 
 
Professor comenta com os alunos, se referindo a mim também, sobre a questão dos 
meios de comunicação/mídias, do livro didático ser uma mídia e conter uma 
reportagem retirada de outro meio, a revista Época. 
 
Professor menciona algo com entusiasmo, o envio de 4 jogos de 40 dicionários 
novos pelo MEC. 
 
Acredito que esse comentário não surgiria se ele não soubesse que eu gostaria de 
observar como é o uso dos meios de comunicação, médias por ele. ou ainda se eu 
não tivesse em sala observando. Não acho que esse tipo de comentário seja uma 
coisa comum nas aulas, pois a ênfase do comentário e o direcionamento dele para 
mim foram bastante grandes, como se ele estivesse justificando o uso do livro 
didático ao invés de outro material. Mas não é possível afirmar isso. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMULÁRIO DE PLANO DE AULA 

 

Docente: 
Disciplina: 
Escola/colégio: 
Série/turma/turno: 
Quantidade de estudantes na turma: 
Características gerais da turma: 
 

 

1) Conteúdos estruturantes e conteúdos específicos: 

 

 

2) Período que compreende o plano de aula 

 

 

3) Objetivo: 

a- Gerais 

 

b-Específicos 

 

4) Metodologia da disciplina: 

  

 

5) Recursos Didáticos: 

 

 

 

 

 

6) Processo Avaliação: 

a- Critérios: 

 

b- Instrumentos: 
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7)Outros questões 

 

 

8) Referências: 

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Respostas dos planos de aula 
 

Docente: 4 3 

Disciplina: Língua Portuguesa e 
Literatura 

Inglês 

Escola/colégio: Colégio Estadual Cubatão Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra 

Série/turma/turno: 9º vespertino 2° ano A – Manhã 

Quantidade de 
estudantes na 
turma: 

7 41 

Características 
gerais da turma: 

Dos 04 meninos, 03 são 
adolescentes na faixa dos 
13-14 anos que trabalham 

no contra turno na 
agricultura. Apenas o que 
não trabalha tem acesso 
diário a internet. Das 03 
meninas, apenas uma 

está em distorção idade-
série, ela já é casada e 

tem uma filha. A pequena 
quantidade de alunos 
permite um trabalho 

personalizado. 

Uma turma com uma porcentagem bem maior de 
meninos estando alguns deles em distorção série-

idade. 

1) Conteúdos 
estruturantes e 
conteúdos 
específicos: 

Estruturante = Discurso 
como prática social. 

Específicos. LEITURA: 
gêneros notícia, 

reportagem, entrevista, 
verbete de dicionário. 
ORALIDADE: gênero 
música, vídeo-teatro. 
ESCRITA. Sinônimos, 
adequação discursiva, 
emprego de conectivos 

para a coesão e 
progressividade do texto. 

conteúdo estruturante: discurso como prática social 
conteúdos básicos: leitura, escrita, oralidade e 

compreensão auditiva. 
conteúdo específico: gêneros textuais: charge, 

cartoon e tiras. 

2) Período que 
compreende o 
plano de aula: 

4º bimestre, 02 aulas. de 4 a 5 aulas de 50 minutos cada. 

3) Objetivo Geral: Instigar à leitura dos 
clássicos da literatura. 

desenvolver o conhecimento em Língua inglesa, 
através dos gêneros: charge, cartoon e tira. 

4) Objetivos 
específicos: 

1. Conhecer os elementos 
composicionais dos 

gêneros música, notícia, 
reportagem, entrevista, 
conto. 2. Reconhecer 
diferentes formas de 

tratar uma informação na 
comparação de textos 

Entender o texto lido possibilitando ao aluno 
conhecimentos discursivos, sócio programáticos, 

culturais e linguísticos, assim como uma 
consciência crítica e reflexiva a partir da interação 

com diferentes gêneros textuais. 
Ampliar seus conhecimentos em expressão escrita, 

compartilhando suas experiências, além de 
valorizar sua cultura e respeitar a cultura do outro. 
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que tratam do mesmo 
tema. 3. Identificar 

elementos que conferem 
literariedade ao texto. 

Desenvolver a capacidade de expressão oral e 
auditiva em Língua Estrangeira Moderna. 

Através da interação em sala de aula, baseada no 
conhecimento prévio do aluno e em suas 

experiências cotidianas, que as aulas de Língua 
Inglesa podem e devem tornar-se mais produtivas e 

atrativas, gerando um resultado positivo tanto no 
ambiente escolar quanto na sociedade e na família. 

 

5) Metodologia da 
disciplina: 

Práticas linguísticas para 
os multiletramentos. 

Primeira aula: apresentação dos gêneros charge, 
cartoon e tira em slides ( data show) e suas 

diferenças. Interpretação coletiva de uma charge e 
uma tira, retiradas de provas do ENEM. (ambas 

apresentadas em data show) 
Segunda aula: entrega de duas tiras, em xerox, 

uma do Garfield e outra do Charlie Brown e analise 
individual de cada uma delas. Em seguida, debate 
geral sobre o conteúdo das charges, humor etc. 

Terceira aula: Produção coletiva de um dos 
gêneros apresentados, abordando um tema atual 

que esteja em destaque nas mídias 
brasileiras.Essa produção poderá ser feita com 

programas do computador. 
* essa produção poderá durar mais que uma aula. 

Quarta aula: apresentação da charge, tira ou 
cartoon, produzida pelo grupo ( em data show, tv 

pendrive ou outro suporte) e sua respectiva 
interpretação. 

*essas apresentações poderão durar mais que uma 
aula. 

6) Recursos 
Didáticos: 

Quadro e giz, livro 
didático, downloads - 

música; trailer de filme; 
trecho de capítulo de 

novela; animação; teatro. 

Data show, quadro, giz, xerox, tv pendrive (talvez) 

7) Critérios do 
Processo 
Avaliação:  

1. Reconhecimento do 
estilo próprio de 

diferentes gêneros; 2. 
Identificação do tema de 
um texto; 3. Dedução dos 
sentidos de palavras ou 
expressões a partir do 

contexto. 

Espera-se que o aluno: 
 

-Realize leitura compreensiva do texto, levando em 
consideração a sua condição de produção. 

∙ Localize informações implícitas e explícitas no 
texto. 

∙ Amplie o seu horizonte de expectativas. 
∙ Estabeleça relações dialógicas entre os diferentes 

textos. 
∙ Emita opiniões a respeito do que se leu. 

∙ Conheça e utilize a língua estudada como 
instrumento de acesso a informações de outras 

culturas e de outros grupos sociais. 
 

8) Instrumentos do 
processo de 
Avaliação 

Feedback; questões 
interpretativas de múltipla 

escolha. 

Participação durante as aulas. 
Interpretação dos gêneros individualmente e 

coletivamente. 
Produção de um dos gêneros: charge, cartoon e 

tira. 



135 

 

9) Outros 
questões 

  

10) Referências: BORGATTO, Ana Maria 
Tinconi. Projeto Teláris: 

Português - 9º ano; 
Youtube; DCE/PR - 
Língua Portuguesa; 

Oficina SAEP - 
SEED/DEB. 

 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 
Diretrizes Curriculares da Educação básica. 

Curitiba:Seed/DEB-PR, 2008. 
RICHMOND. Upgrade volume 2. São Paulo: editor 

Gisele Aga, 2012. 
http://pt.slideshare.net/D3K4H/interpretando-

charges-cartoons-e-tiras 
http://www.infoenem.com.br/4-dicas-para-

interpretar-charges-no-enem/ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Roteiro para entrevista semi-estruturada 
 
 

Professor essa entrevista faz parte da segunda etapa da pesquisa de mestrado 
intitulada Mídia Educação e Professores: pensando a educação continuada a partir 
da apropriação das mídias, da pós-graduanda Charlotte France Rieger Neves de 
Couto Melo sob a orientação da professora doutora Gláucia da Silva Brito. Assim 
pedimos a autorização do senhor para gravar o áudio dessa entrevista que tem 
finalidade acadêmica, sendo que as informações aqui relatadas serão utilizadas 
como dados para análise, porém sem que seja identificado o seu nome. Professor 
você autoriza a gravação do áudio e a utilização das informações na pesquisa?  
 
Eu____________________ autorizo gravar o áudio da entrevista bem como o uso 
das informações por mim dados para o uso na pesquisa de mestrado intitulada Mídia 
Educação e Professores: pensando a educação continuada a partir da apropriação 
das mídias 
 

1. Nome: 

2. Data de nascimento: 

3. Onde nasceu? 

4. Tempo de serviço como docente: 

5. Tempo de serviço como docente em Guaratuba: 

6. Por que morar no litoral? O que fez você vir para o litoral ou permanecer 

aqui? 

7. Formação acadêmica (percurso- detalhes): 

8. Por que ser professor? E porque escolheu essa disciplina? 

9. Mais algum professor na família? 

10. Tem interesse em aprofundamento acadêmico em que área ou temática? 

Está fazendo algo, algum curso, para atingir esse objetivo? Se não, porque? 

11. Tem alguma outra atividade econômica além da docência? 

12. Já deu aula em alguma outra cidade? Se sim, identifica alguma distinção nas 

relações escolares do município de Guaratuba comparado a outros 

municípios? 

13. Quantas horas/aula semanais a profª ou o prof. ministra? 

14. Em que horários prepara as aulas/planos de aula? 

15. Como foi sua formação acadêmica em relação a inserção e uso dos meios de 

comunicação/tecnologias/mídias na sala de aula? 

16. Como utiliza as tecnologias de informação e comunicação e seu dia-a-dia? 

Como acessa informação em seu cotidiano e para de aprofundamento 

teórico? 

17. Já utilizou tecnologias em sala de aula? 

18. Por que motivos você faz uso de meios de comunicação/tecnologias/mídias 

em sala de aula? 

19. Você permite que seus alunos façam uso de celular em sala de aula? Com 

que finalidade? 
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20. E você, caso surja alguma dúvida em sala, faz uso das tecnologias (celular, 

internet) em sala de aula para esclarecer questões aos alunos? 

21. Qual seu entendimento sobre meios de comunicação? Mídia? Tecnologias? 

Você diferencia esses termos uns dos outros, ou são sinônimos pra você? 

22. Como você utiliza as tecnologias/mídias/meios de comunicação em sala de 

aula? Por exemplo: utiliza Google drive para que os estudantes façam 

trabalhos em conjunto? Grupos nas mídias sociais para compartilhar 

informações ou organizar as atividades da disciplina? 

23. Como você decide/escolhe, que instrumentos/processos/ metodologias irá 

utilizar em sala de aula? 

24. Já desenvolveu algum projeto ou experiência em relação a mídia na escola 

em que atua? Sozinho ou em conjunto com outros professores? De que 

disciplinas? Outras escolas envolvidas também? 

25. O que é Mídia-Educação pra você? 

26. Você acredita que trabalha na perspectiva da mídia-educação (utilização das 

mídias como ferramenta pedagógica e como objeto de estudo para a 

formação critica do estudante, tanto utilizando os meios como materiais de 

apoio, como também para a produção de algum meio – PARA, COM, SOBRE, 

PELA)? 
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Transcrição das entrevistas semi-estruturadas 
  

Entrevista com a professora 1 - dia 14 de novembro, na Escola Estadual Anibal Khury. 

Ch Professora você pode me falar seu nome completo, por favor? 

P1 Xxxxxx 

Ch Data de Nascimento: 

P1 Você quer o dia e ano, tudo? Está bom! 18/06/62 

Ch Onde a professora Nasceu? 

P1 Nasci em Curitiba 

Ch Tempo de serviço como docente? 

P1 26, 26 anos 

Ch Tempo de serviço como docente aqui em Guaratuba? 

P1 Bom, aqui em Guaratuba, eu iniciei minha carreira aqui em Guaratuba, então foi em 95, né, 
e daí eu fiquei 7 anos aqui e agora eu retornei e estou a um ano aqui novamente, então 
são 8 anos aqui  

Ch A professora morou algum tempo aqui em Guaratuba? E quando a professora morou aqui, 
porque escolheu morar aqui? 

P1 Isso foi casos especiais, não foi nada assim, de lazer. 

Ch Não tinha a ver com a cidade? 

P1 Nada, nada a ver. 

Ch E a sua formação acadêmica, Graduação, especialização... 

P1 Eu sou professora de letras e literaturas, e a minha pós-graduação é tecnologias aplicadas 
a educação. 

Ch Onde a professora fez a sua graduação? 

P1 Minha graduação eu fiz em Paranaguá, na Funfafi, e a pós eu fiz na Espírita, em Curitiba.  

Ch Faz muito tempo que a Sra. Fez a sua Pós-Graduação? 

P1 Olha, faz uns dez anos. 

Ch Por que ser professora? 

P1 Por que ser Professor? Quando eu fiz magistério, que é o antigo ensino médio, quando eu 
fiz magistério, eu não queria, era a única opção aqui em Guaratuba, que eu morava aqui, 
fui fazer magistério porque era a tarde, não queria ser professora, mas a vida vai levando, 
daí fiz concurso, passei no concurso do estado, e fui dando aula, e hoje eu só sei ser 
professora, E gosto, e gosto de ser professora, mas a principio não era isso. Nunca 
sonhava em ser professora.  (Charlotte: Aconteceu?) Aconteceu! 

Ch E por que escolhei letras- Português. 

P1 Bom, como eu morava em Guaratuba, ai fazer vestibular, e a faculdade de Paranaguá ela 
só  tinha as vagas de oferta que eles tinham era historia, pedagogia, era matemática, as 
exatas e letras. Aí eu pensei: pedagoga? Sem chance. Ai pensei: história? Ah, não.  
Matemática eu sou terrível. Vou optar por letras porque eu gosto de ler. E aí foi..  

Ch Tem mais alguém na sua família que é professor?  

P1 Tem. Tem minha irmã, formada em letras, só que ela não trabalha na área, ela trabalha 
como coordenadora de biblioteca, inclusive aqui de Guaratuba na biblioteca municipal. E 
tem as minhas sobrinhas, tenho duas sobrinhas que são professoras, uma é letras e a 
outra é pedagoga.  

Ch Eu sei que a Sra. Já está no final da carreira, mas tem alguma coisa que te chame a 
atenção em aprofundamento de estudo? Se Fosse pra você estudar sobre alguma coisa, o 
que seria isso, você tem algum interesse nisso, de aprofundamento? 

P1 Se fosse assim, porque eu já estou em processo de aposentadoria, eu gostaria de alguma 
coisa que conseguisse chegar mais perto do jovem, porque o jovem está com essa 
tecnologia, ele ta com celular, ele tem computador, ele tem a mídia, ele tem a web, então a 
gente ta muito longe dele, nós enquanto professores. A escola da rede publica, ela não 
oferta pra gente trabalhar isso. E nos também não sabemos, por mais que eu tenha a 
minha especialização, seja tecnologia aplicada a educação, é muito pouco. Nos 
professores sabem muito pouco de tecnologia pra chegar a usar essa ferramenta 
realmente pra ensinar o aluno. Em língua portuguesa, eu gostaria de conseguir chegar a 
utilizar a língua portuguesa junto com a tecnologia e ter material né. Porque eu ouvi agora, 
essa semana, “aula de português é muito chata”. Aí eu falei : É, “Mas tem que fazer leitura, 
tem que fazer interpretação. Não há outra forma. Tem que fazer”. Ai fica meio difícil, você 
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fazer com que o jovem “puxa que legal, aula de português, vou aperfeiçoar”. Eu gostaria de 
fazer algum curso que chegasse assim, meu aluno, e não dissesse assim “eu entendi, e ta 
bom”, “o que importa é que eu entendi”.  Eu não queria que o aluno chegasse a isso. Eu 
queria que o aluno dissesse assim “eu quero aprender para que todos possam entendam 
meu pensamento através da escrita”. 

Ch Teve algum curso do governo, do estado, da SEED, do núcleo, algum curso de formação 
continuada que ofertou alguma coisa relacionada as tecnologia, aos meio de comunicação 
pros professores aqui no município de Guaratuba? 

P1 Aqui no município de Guaratuba, não. Eu já fiz curso assim, mas já faz mais de 10 anos. 

Ch Mas foi em outra localidade? 

P1 Foi em outra localidade, foi no caso em Curitiba. Aqui nunca. Aqui não tem. 

Ch A professora tem feito algum curso de formação continuada? 

P1 Esses ofertados pelo estado, faço! 

Ch Mas nenhum relacionado a isso? 

P1 Não. 

Ch Qual foi o último curso de formação continuada que a professora fez? Faz tempo? 

P1 O último foi agora, em julho. 

Ch E foi sobre o que? 

P1 Foi sobre currículo. Todo ano é a mesma coisa né, eles só falam sobre isso. Eles só falam 
sobre currículo, currículo, avaliação, currículo, avaliação, é só o que eles falam. 

Ch A professora tem alguma outra atividade econômica além da docência? Faz alguma outra 
coisa? 

P1 Não 

Ch Como foi a sua formação acadêmica em relação a inserção dos meios de comunicação em 
sala de aula na época que você fez graduação ou mesmo a pós graduação? Como a 
senhora acha que foi isso? 

P1 Quando eu fiz a minha graduação, eu levei uma decepção assim, porque eu achava que 
nível superior era assim, nossa! Cheguei lá e vi que era uma continuidade do ensino 
médio. 

Ch Isso faz tempo? 

P1 Eu formei em 87, e até hoje eu ouço a mesma coisa que meus colegas falam, que 
faculdade é uma extensão, é a mesma coisa de ensino médio. Eles não ensinam nada de 
diferente.To falando em relação a língua portuguesa. Não posso falar de outras disciplinas. 
E a mídia em si, a Pós-Graduação que fiz, muita teoria e pouca prática   

Ch E a professora disse que utilizou meios de comunicação, naquela entrevista que eu fiz, 
naquele questionário. E as tecnologias? 

P1 Em que sentido você pergunta 

Ch As TIcs? A senhora entende que seria a mesma coisa que mídias? 

P1 Veja bem, no caso as tecnologias no caso pra eu usar em sala de aula,  é por exemplo 
como você esta com esse gravador. Excelente. Se eu pedisse para um aluno meu, por 
exemplo,  ligar o gravador,  e pedir pra ele contar alguma coisa o que aconteceu na cada 
dele pela manha. Ai depois eu reproduzir, pra eu poder trabalhar pra ele ver a linguagem 
coloquial dele, e passar pra formal. Eu estaria usando a tecnologia. A nossa escola 
também não tem muito recursos, eu poderia usar os celulares, mas nem todos os alunos 
tem celulares, a tecnologia em si não posso usar muito. A mídia, dentro da mídia nos 
temos o portal dia-a-dia educação nos temos vários vídeos , ali que eles tem. Mas é tudo 
pedaços de aula, tudo cortado, não há nada que da uma sequência. Então se eu quero 
trabalhar uma mídia dentro da sala de aula, usando essas TVs laranjadas que tem, mas 
nenhuma dela funcionam, Daí nos temos Data-show, que funciona mais ou menos. Daí eu 
tenho que fazer, o que, tenho que ir lá catar um pedaço de uma aula lá no youtube outro 
pedaço do dia-a-dia educação, montar uma aula, e quando eu chego aqui eu não tenho 
tecnologia pra colocar toda essa mídia. De repente eu quero um som, a minha caixinha de 
som fica bem baixinha e o aluno se dispersa. É complicado trabalhar assim, mídia e 
tecnologia ao mesmo tempo dentro da nossa realidade.  

Ch A professora entende que as tecnologias seriam uma coisa e as mídias seriam outra? 

P1 Sim, eu acredito que sim  

Ch A professora disse que utiliza os meios de comunicação em sala de aula, mas por que a 
professora utiliza isso em sala de aula?  

P1 Porque tudo o que você coloca de diferente que não seja o quadro de diz e a voz eles te 
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ouvem mais. Se você está conversando, dando uma aula com os alunos, por exemplo, na 
primeira aula que você vai dar, no máximo que você tem a atenção deles é 10, 15  minutos 
que ele captam o que você fala. Se você ficar 20 minutos explicando algo eles já se 
dispersam. E usando a mídia, usando a tecnologia, chama a atenção. Eu posso falar um 
pouco que ele ficam prestando a atenção em mim e jogo a mídia pra que eles tentem 
aprender mais um pouco daquilo que eu quero dar  

Ch Por exemplo, assim, caso surja alguma duvida em sala de aula, você disse nem todos tem 
celular, mas caso surja alguma duvida “tem uma palavra diferente, alguma que eles não 
saibam o significado e a professora não tenha um dicionário ali na hora” a professora 
permite que os alunos façam uso da internet e do celular pra fazer essa busca desse 
conceito, de alguma coisa assim.   

P1 Particularmente, eu não ligo o celular. “professora, ai eu to vendo aqui”. Um coisa foi 
ontem. Ontem eu deu uma atividade pra eles pra fazer uma interpretação o aluno não 
conseguiu terminar e ele falou “professora, posso bater uma foto do texto e eu terminar em 
casa?”. Pode! Então ele pegou o celular e bateu uma foto do texto, e disse “em casa eu 
termino professora!”. Tudo bem. Só que existe dentro do nosso regimento escolar e agora 
já não é só o regimento, já é lei agora, que é proibido o uso de celular em sala de aula. 
Então fica meio complicado, se de repente, “ai professora posso pesquisar aqui no 
Google?”, “pode, você deixa?”, “ah professora, mas não pode” Aí gera conflitos. Eu de 
minha parte, eu deixo, mas por outro lado eu estou indo contra o regulamento.   

 Ch Você acha que isso agrega na questão da educação deles, na aquisição do conhecimento, 
que é algo positivo ter o celular como uma ferramenta de busca   

P1 Eu acho que é positivo sim. Eu acho que é positivo. E não adianta hoje em dia, quanta 
coisa eu não aprendo com a internet. Quanta coisa eu mesma quero saber e digito ali e 
vem toda a explicação, e eu estou aprendendo ali. Eu não aprendo só com o professor aqui 
do meu lado. 

Ch E a professora disse que utiliza os meios de comunicação. Com que frequência a 
professora utiliza, e com que finalidade a professora utiliza os meios de comunicação, as 
tecnologias no seu dia-a-dia  

P1 No dia–a-dia eu não uso. Eu uso assim, por exemplo, como a todo um trabalho pra eu 
poder fazer uma aula usando a mídia, a tecnologia, eu preciso de um preparo, eu preciso 
ver se vai ter espaço, se vai ter luz, se vai ser tudo certinho, então normalmente, uma vez a 
cada 30 dias que eu faço uma aula diferenciada, por bimestre eu digo que faço umas 4 a 5 
vezes por ano.  

Ch  Eu digo na sua vida, no seu cotidiano. Quando a professora está em casa... 

P1 No caso pra eu elaborar um plano de aula? 

Ch Ou pra você se comunicar com alguma pessoa? Como a professora utiliza essas 
tecnologias? A professora absorveu no seu cotidiano ou ainda tem alguma restrição? 

P1 Não, como se diz assim... por exemplo, com os meus alunos aqui eu não posso fazer muito 
isso.la em Curitiba eu podia, mas era outro nível, aqui é ensino fundamental. É nono ano e 
a minha realidade aqui é totalmente diferente, ele são, muitos são do sítio, não tem 
internet. Eu usava muito em Curitiba “olha gente, a pauta da avaliação vai estar lá no e-
mail. Vocês acessem lá!”. Então eu usava, inclusive, como meio de comunicação entre 
meus alunos e eu. “professora, o trabalho, posso enviar por e-mail?!”, “Pode”, que daí eu já 
fazia... pode lá e transcrever. Então eu usava. Aqui eu não posso usar muito isso. Uma que 
tem muitos que nem sabem muito mexer. Então aqui é difícil. 

Ch Nessa escola tem laboratório de informática?  

P1 Tem. Mas eu comecei a dar aula aqui esse ano, no começo do ano, e nunca vi um aluno 
sentado ali.   

Ch A professora já tentou usar o laboratório? 

P1 Sabe, tem uns 2, 3 computadores que funcionam o resto não funciona nada. E outra coisa, 
a dificuldade é que não há espaço para os alunos ali. Eu poderia usar, se tivessem todos...  
se eu tivesse pelo menos uns 8 computadores, nossa seria excelente. 8 funcionando, mas 
não tem. Uma que não tem nem espaço pra colocar ali. Se você observar a nossa sala ali 
ela é dividida com sala de pedagoga, sala de tecnologia, e sala de guardar material 
didático. Então é tudo socado ali. Tanto é que eu estou aqui na sala dos professores, eu 
mexo aqui, trago o meu note de casa porque lá não há condições. Então, na escola é 
difícil.    

Ch A professora da aula em mais alguma outra escola? 
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P1 Não só aqui.  

Ch Você falou que utilizava lá em Curitiba os meios de comunicação, pra que eles pudessem, 
mandar por e-mail. A professora utilizou em algum momento da sua caminhada o Google 
drive onde tem os, não sei se a Senhora. conhece... 

P1 Não conheço esse Google drive.  

Ch Dentro da plataforma do Google agente tem, como se fosse um aplicativo,  não sei dizer 
bem, tem o Google drive. A professora tem e-mail do Google? Quando agente entra no e-
mail, do lado, tem uns quadradinhos, se você abrir aquele quadradinho está escrito drive. 
Ali no drive você pode pedir pros alunos escreverem um texto colaborativo, onde que eles 
podem, quando eles tem acesso a internet, eles podem, todos ao mesmo tempo, escrever 
um texto juntos, cada um escreve um pouquinho, ao mesmo tempo. Você pode fazer um 
texto do Word, ou uma planilha do excel, e você pode compartilhar por e-mail com todo 
mundo. Todo mundo pode editar, pode mexer. A professora já usou esse tipo de recursos? 

P1 Não 

Ch E as mídias sociais? O facebook, twinter.. a professor utilize alguma dessas  

P1 Eu não uso o facebook porque, as vezes eles falam alguma coisa, mas... 

Ch Você tem facebook? 

P1 Tenho  

Ch Mas com os alunos, pra mandar alguma relação durante a aula, não? 

P1 Não, inclusive, eu nem adiciono aluno no face.  

Ch Quando você escolhe que vai usar um meio  de comunicação, vou usar uma tecnologia, 
que você disse que usa umas 4 vezes por bimestre, né!? Como que você decide essa 
escolha? Você decide em relação ao conteúdo?  Ou decide em relação ao perfil da turma?  
Como que você faz isso?  

P1 
 

Olha, normalmente, eu gosto de usar quando eu vou fazer produção de texto. Porque a 
gramática em si,  eu gosto de trabalhar mais no quadro, aquele bem tradicional, a 
gramática eu trabalho bem tradicional , mas assim quando eu quero fazer uma produção 
de texto não adianta eu jogar “oh, escreva” como teve a redação do Enem “Vamos ver o 
jovem na mídia”. É.... ele não tem base, então eu uso assim, eu dou as vezes, escolho lá 
ou uma historinha, ou um poema, que eu uso ali para eles terem uma base sobre o 
assunto, aí assim, depois eles fazem. Estão eu uso mais pra produção de texto. 

Ch E por exemplo assim, a professora consulta os alunos sobre a utilização dessas mídias, 
por exemplo? Se a professora vai trabalhar a produção de texto, pergunta que meios de 
comunicação gostaria de usar? Tem uma consulta dos alunos ou parte da senhora 
mesmo?  

P1 Normalmente parte de mim, né, mas eles sempre opinam, porque eu sempre comunico: oh, 
semana que vem nos....  “ah professora, então passa tal coisa, vamos fazer tal coisa...” 
normalmente eles querem só filme né , eles querem só filme, as vezes eu aceito um outro 
filme, “sobre o que fala?” “qual que é o tema? Sobre isso!”, mas normalmente  parte de 
mim, não deles. 

Ch E a professora já desenvolveu algum projeto a longo prazo na escola que envolve os meios 
de comunicação, as tecnologias? Por exemplo, que envolve algum outro professor, mais 
escolas? 

P1 Aqui não, né?! Na outra escola, que tinha, nós tínhamos, que o governo ofertou é a rádio 
na escola, né?! E daí então mandou todo o equipamento, que daí eu estava desenvolvendo 
o projeto lá, estava desenvolvendo o projeto lá pra trabalhar produção de texto, pra eles 
elaborarem e passarem na hora do intervalo pros colegas, através dos alto-falantes, tudo... 
daí era a rádio na escola. Então esse eu já desenvolvi lá.  Outra coisa também, não aqui 
também, lá em Curitiba eu trabalhava com a gazeta do povo, que tem a parceria com as 
escolas, e daí ela envia três ou quatro exemplares diários de jornal, então eu trabalhava 
bastante também essa parte de jornal na escola, então  inclusive nos montamos  o jornal 
na escola, mas isso é um projeto a longo prazo, anual né?! Mas aqui não.  

Ch Professora você podia tentar, só pra gente ir finalizando, tentar definir então pra mim o que 
você entende por tecnologia, o que seria mídias, e se isso tem diferença uma coisa da 
outra, que a professora disse que entende como diferente, e mídia de meio de 
comunicação  

P1 Bom, tecnologia, é.. o que eu entendo, espero que esteja entendendo certo, é tudo, é todo 
o mecanismo, todo o aparelho, todo o material didático, são as tecnologias que existem, 
por exemplo, assim como eu tenho um quadro  negro eu tenho um quadro branco, eu 
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apago né... então as tecnologias são essas, antigamente, eu até comentei, eu antigamente 
rodava prova numa tecnologia muito rudimentar, era o mimeógrafo (Charlotte: cheiro de 
álcool era tão bom!) né?! Hoje em dia não, hoje nos temos uma impressora a laser, então a 
tecnologia mudou bastante.   Então eu vejo a tecnologia nesse aspecto (facilitadora – outra 
professora comentando a resposta da entrevistada). E os meios de comunicação, eu tenho 
vários tipos de meio de comunicação: eu tenho o oral, eu tenho o escrito, eu tenho o visual, 
então os meios de comunicação eu vejo dessa forma. Tanto é que jornal, mímica, palestra 
são meios de comunicação, cada um tem uma forma. E a mídia, é tudo que envolve assim, 
que eu vejo, na minha parte, que envolve assim eu não digo propaganda, tudo aquilo que 
envolve assim (que divulga – outra professora completando a frase da entrevistada) 
digamos que seria isso, tudo que envolve assim o meio global, mesmo, tudo, é isso que 
acho que é mídia né, então eu posso utilizar assim uma rede social pra mim é mídia, um 
programa de televisão pra mim é mídia, um filme que eu passo pra mim é mídia. Isso pra 
mim é mídia.  

Ch E mídia educação o que seria pra você?! Já ouviu falar nesse termo, conhece já  

 Olha, o governo tem um programa de mídia na educação, ele tem aquela, aquela, TV  .... 
(Charlotte: tv  Paulo Freire?) não, não do Paulo freire. Bom eles tinham, inclusive, TV 
cultura, sabe... nós temos a TV cultura, e cada escola tinha essa mídia de educação que 
era um canal especifico ai o secretário de educação eles faziam palestra que a gente 
interagia, e a gente assistia ali na televisão, e fazia intercambio  [...]mas é.. no caso tinha 
essa que era mídia na educação, que dai os professores se reuniam, tinham que assistir, 
dava pra interagir, dava pra você enviar perguntas, você mandava pela internet a sua 
pergunta, lá ao mesmo tempo, no programa eles já respondiam a gente, então nos 
fazíamos assim esse intercambio  entre a educação do sul com a educação do norte, do 
sudeste  e não tem mais isso. Que antigamente tinha, que inclusive tinha aparelhagem que 
cada escola recebia, inclusive antena parabólica, tinha tudo...não tem mais. E agora a 
mídia na educação eles tem esses projetos, que agora é o PDE, que fazem com que o 
estudante, o professor que se especializa com o PDE, monte os seu projetos, mas é uma 
coisa que você ta fazendo porque você vai cumprir o teu mestrado, não é uma coisa 
realmente, que ah.. é voltada à educação. Aí coloca lá no portal dia-a-dia educação, 
consulta quem quer, não acho que é mídia na educação. 

Ch E Educomunicação, a professora sabe o que é isso? 

P1 Não 

Ch E dentro desse processo de mídia-educação é um conceito de vem a algum tempo já, na 
verdade vem lá da educação popular de Paulo freire, que eles pensam em trabalhar a 
mídia em algumas  perspectivas, e uma que seria, por exemplo, a utilização das mídias 
como ferramenta pedagógica e a educação pelas mídias como objeto de estudo. Por 
exemplo como ferramenta pedagógica seria no auxilio dos projetos de ensino 
aprendizagem e o objeto de estudo seria estudar a mídia propriamente, criticamente, a 
formação crítica do cidadão para a leitura da mídia, porque a gente sabe que hoje em dia 
ela acaba formando o estudante fora do ambiente  de sala de aula porque eles tem acesso. 
Muitos não tem, mas muito tem. E a televisão, a grande maioria da população hoje tem, 
querendo ou não eles acabam assimilando as coisas que vem desses meios de 
comunicação. A professora acha que trabalha nessa perspectiva quando utiliza as mídias, 
como ferramentas pedagógicas e pra formação critica pra leitura dos meios de 
comunicação?   

P1 Olha, as vezes aparece algum tema, é por exemplo, alguns temas, por exemplo uma coisa 
excelente pra trabalhar agora, utilizando a mídia, no caso aquela pessoa lá que multou o 
juiz, né?! Ta em tudo! Excelente! Trabalhar por exemplo, trabalhar isso, porque tem uma 
parte, se você liga lá no SBT ele tem uma opinião, se liga na Globo tem outra, na 
bandeirantes tem outro, você Le um jornal, o jornal de Guaratuba tem uma, a gazeta do 
povo tem outra. Então é interessante. As vezes eu trabalho isso com o aluno pra ele ver, 
realmente. “Veja o que essa reportagem fala disso”. Digamos, qualquer assunto, assunto 
polemico que fica. “Olha o que está falando disso”. Eleição, por exemplo, agente pode 
falar.. é... uma mídia fala lá da nossa presidente, outra fala de outra forma... Daí é trabalhar 
as opiniões, pra eles não acreditarem em tudo, ne?!  

 
Entrevista professora 2, dia 20 novembro, na Colégio Estadual 29 de abril. 

Ch Professora você pode me falar seu nome completo, por favor? 

P2 Xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ch Data de Nascimento: 

P2 10 de junho de 1966 

Ch Onde você nasceu, professora? 

P2 Curitiba 

Ch Tempo de serviço como docente? 

P2 Olha, pelas minhas contas, estou aí com 20 anos de sala de aula, quase. 

Ch E aqui em Guaratuba? 

P2 Em Guaratuba desde 2005. São Nove anos, vai pra 10 agora,   

Ch E porque morar aqui no litoral? O que te fez vir aqui por litoral? 

P2 Meus pais. Meu pai reformou a casa, ele morava aqui e eu morava em ponta grossa. Pra 
mim estava complicado morar sozinha e eu estava passando por uma situação difícil morar 
sozinha com o meu filho e daí um dia eu vim pra cá nas férias e meu pai já tava morando, 
reformando a casa e comentou “por que você não vem pra cá?” e eu resolvi investir, deixei 
currículo em umas escolas particulares, tudo, e daí fui chamada, vim, daí falei com a 
documentadora me arrumou umas aulas e daí eu comecei eu fui lá pro Cubatão trabalhar  
(Charlotte: você deu aula lá no Cubatão, legal!)  

Ch E qual a sua formação acadêmica? Percurso de graduação? 

P2 Eu fiz letras português-inglês e depois fiz uma pós-graduação em artes, porque daí nesse 
tempo que eu estava dando aula no estado como CLT na época, que não era concursada, 
me chamaram pra assumir umas aulas de artes, e como eu tinha humanas eu poderia 
assumir essas aulas e eu acabei gostando de trabalhar com educação artística, que na 
época era educação artística, não chamava artes ainda. E gostei, fui atrás e acabei 
fazendo uma pós graduação na área de artes. 

Ch E a sua graduação você fez onde? 

P2 Na Católica, na PUC. (Charlotte: em Curitiba?) Aham.  

Ch E a pós graduação?  

P2 Fiz na Facinter, em Ponta grossa. Eu morava lá daí ne?!  

Ch Por que ser professora? Por que você escolheu essa profissão? 

P2 Acho que está no sangue. Está no sangue desde pequenininha. Minha mãe foi professora,  
fez magistério e foi professora de magistério e eu ia com elas pras aulas quando era 
pequenininha, quando não tinha com quem deixar, daí já foi introjetando na minha mente 
aquilo e eu sempre gostei assim . Apesar de que no primeiro teste vocacional que eu fiz, 
que eles aplicaram no colégio, eu estava na sexta série, deu pra... eu queria ser 
veterinária. O sonho de toda a menina é ser veterinária, daí deu pra pedagogia. Meu 
primeiro teste vocacional, Falei  ah não vou ser pedagoga. Vou ser veterinária. E no fim eu 
enveredei pra área da educação  

Ch Tem mais alguém na sua família que é da área da educação, que é professor?  

P2 Tem uma cunhada minha, mulher do meu irmão. Eh.. a minha mãe deu aula até na Tuiuti, 
minha mãe é psicóloga, mas ela deu aula  de psicologia. Ah... eu tive tias, minhas tias, 
irmãs do meu pai, foram professoras de magistérios, então tem uma influencia .. tem, tem 
tem... 

 Ch E por que escolheu letras- Português/inglês? 

P2 Por causa do inglês, eu sempre gostei de inglês, né?!, então eu achei que na faculdade eu 
seria, nossa! Mas eu me deceP2ionei um pouco, mas né?!  (Charlotte: a gente acha que 
vai aprender... ) que eu vou sair falando inglês, vou sair detonando, e no fim não  era, não.. 
me deceP2ionei muito (Charlotte: eu acabei de terminar uma graduação também em 
inglês) mas eu acabei me apaixonando  por teoria da literatura por português, fazia 
português- inglês juntos . Teoria literária, literatura infantil  eu tive muitos bons professoras, 
então eu acabei me apaixonando por literatura na faculdade, tanto que eu gosto de pegar o 
ensino médio de língua portuguesa por causa da literatura.   

 Ch E você está dando aula de língua portuguesa e língua inglesa? 

P2 Os dois. Aham  

Ch E professora você falou que fez uma pós graduação em artes né?! E agora você tem algum 
interesse em fazer algum aprofundamento em alguma área, fazer alguma especialização, 
algum outro curso? 

 Olha, eu tenho vontade de fazer o PDE, que o governo oferta pro professores, mas daí a 
área de língua portuguesa, fazer alguma coisa ligada à literatura, na questão do estudo da 
língua. Eu não quero, assim, o inglês eu gosto de lecionar o inglês, mas é uma coisa mais 
pessoal eu gosto de transmitir o que eu sei pros alunos, do Inglês, mas é uma coisa mais 
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pessoal. Eu gosto mesmo é da língua portuguesa.  

Ch E atualmente você não está fazendo nenhum curso?  

P2 Não estou, não estou fazendo 

Ch E você alguma outra atividade econômica além da docência 

P2 Não. Só a docência. Não vendo natura, não vendo Avon,  (risos) não vendo lingirie.. nada 
nada.. sabe que eu estou até com vontade porque tá difícil  

Ch Como foi a sua formação acadêmica em relação a inserção dos meios de comunicação em 
sala de aula na época que você fez graduação ou mesmo a pós graduação? Como a 
senhora acha que foi isso? 

P2 Não teve, eu fiz uma coisa mais tradicional né, eu terminei a faculdade em 1995, ainda 
estava.. tanto que tem trabalhos meus que estão datilografados em maquina de escrever 
elétrica... ai meu senhor, como eu sofria, se tivesse computador na época seria muito 
melhor. Estava começando a entrar né, computador era uma coisa que estava entrando 
nas casas quando eu estava fazendo faculdade, era uma coisa muito cara, muito fora do 
acesso, né?! Então na faculdade não tive, realmente não tive, quando a isso. Só tive 
contato já lecionando, nos cursos do estado quando começou a aparecer a mídia mais 
fortemente em sala de aula.  

Ch E a tua Pós-Graduação que você falou que você fez foi quando? 

P2 2000 

Ch E naquela época, você ... 

 P2 Alguma coisa já tinha, a gente tinha assim contato com as aulas, os professores traziam 
rádio, data show, vídeo essas coisas, mas nada assim oh: “ vocês tem que trabalhar com 
isso em sala de aula”, sabe?! Era a forma que  o professor trabalhava com a gente nas 
aulas, mas eu já trabalhava, porque o inglês tem que trabalhar muito. Sempre trabalhei 
com radinho, né, com musica, com televisão pra mostrar filmes, então sempre tive esse 
contato por causa disso, do inglês né, que o inglês...  no português também letras de 
musica pra trabalhar verbos, substantivos, se trabalha com musica,  mas só o radinho , 
com o  cd, com a fita cassete na época...  

Ch Professora, você falou que deu aula em outras cidades né, você identifica alguma coisa 
semelhança, alguma distinção com relação ao processo de ensino-aprendizagem daqui 
com os processos que você vivenciou em outra cidade, você falou que foi ponta grossa... 

P2 Foi Ponta Grossa.. Curitiba foi bem pouco tempo, lecionei em escola particular em Curitiba, 
trabalhei um ano e depois foi morar pra ponta grossa.  Não tem muita diferença não porque 
a clientela nossa é basicamente a mesma né, Charlotte, são alunos de 6º a 9º ano  e 
ensino médio, são adolescente agitados e crianças agitadas, com problemas diversos. A 
clientela é a mesma, e no Estado o sistema é o mesmo, então não tem muita diferença, 
não tem muita diferença...  

Ch E quantas horas você dá aula? 

P2  São 28 horas em sala de aula, mais as horas atividades.  (Charlotte: que daria as 40 
horas?) as 40 horas, aham... 

Ch E em que momento você prepara as suas aulas? Você consegue preparar nas hora 
atividade? 

P2 Eu não consigo fazer nada na escola, vou te falar bem a verdade, hora atividade e uma 
coisa assim pra eu dar uma desinteressada na cabeça, daquelas aulinhas que tem né, ou 
então quando tem mais horas juntas  daí eu consigo fazer alguma coisa, mas uma aula só 
é pouco tempo. Eu trabalho em casa mesmo, meu trabalho é mais em casa, em casa eu 
tenho o meu material, eu tenho o meu computador, eu tenho as minhas coisas ali... não 
tem ninguém conversando comigo,  por oh, que nem agora, você está sentado aqui, entra 
um, entra outro, e na sala dos professores chega um chega outro começa a perguntar, 
conversar, daí você realmente... eu não consigo trabalhar assim,  sabe 

Ch E aqui na escola tem algum lugar, sala de informática, que vocês professores possam 
utilizar pra fazer... 

P2 Tem... tem o laboratório de informática... tem  

Ch Tem acesso a internet? 

P2 Tem acesso, mas sempre tem gente, tem aluno lá dentro, tem outros professores, então 
eu, Adriane,  não consigo trabalhar com movimento em volta, preciso estar sossegada, 
concentrada, porque eu acho que devo ter algum distúrbio, porque eu me distraio e fico... 
(Charlotte: nada.. é normal..  ) é normal, é normal,  (Charlotte: é... é difícil mesmo, e daí 
vem um falando de um papo aqui, contando uma história... ) tem, tem, você quer ficar 
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sabendo, você quer conversar, não vai ser mal educada, você acaba entrando no assunto, 
daí foi... daí dilui teu trabalho , daí você não faz mais nada... (Charlotte: meu pai quando 
ele dava aula, na hora atividade dele ele não era obrigado a ficar na escola, né, então ele 
conseguia fazer a hora atividade porque ele tinha o dia inteiro folgado, e conseguia ficar... 
atualmente você tem que ficar, cumprir as horas ..) tem que ficar na escola. Então, assim, é 
complicado... 

CH E como você tem utilizado as tecnologias no seu dia-a-dia, as mídias, os meios de 
comunicação... 

P2 Olha, Charlotte, eu só do tempo das antigas,  porque eu to com quase 50 anos, então pra 
mim computador foi uma coisa... A gente se adapta rápido, mas quando apareceu eu me 
batia, a gente não sabe trabalhar, sabia mexer o básico , não sabia baixar vídeo, não sabia  
baixar essas coisas, não sabia mexer. Agora eu estou aprendendo, com esses celulares, 
com todas as redes sociais, que a gente mexe... então devagarzinho eu fui aprendendo, 
agora eu já consigo trazer pra uma aula uma atividade e colocar e colocar num data show 
e apresentar, mas eu me bati muito pra conseguir. Tv pendrive, que o governo colocou a 
uns anos atrás, pra mim foi complicado, porque tinha que baixar, converter o vídeo pra 
aquele “JPG” lá, jpeg.. e isso era muito complicado. Eles jogaram e falaram se virem, eles 
deram os cursos assim muito um lá outro aqui, sabe,... 

CH  Você chegou a fazer algum curso de formação continuada desses da SEED, do Núcleo ? 

P2 Não não...veio um pessoal, deu um treinamento aqui muito rápido, mas eu não fiz.  Não 
cheguei a fazer 

CH Você tem feito algum curso de formação continuada que a SEED disponibiliza? 

P2 Os normais né, os normais que eles vem aqui com todos os professores. (Charlotte: eles 
vem na escola?) Eles vem na escola, são dias específicos, todos, daí não tem aula, são os 
cursos... mas assim, não tem quase nada voltado pra isso. É mais estudo sobre avaliação, 
sobre essas coisas assim sabe, não tem nada assim voltado pra mídia, pra esse trabalho 
com a mídia. 

CH Ano passado eu fiz uma pesquisa ano passado pra saber que tipo de curso que a SEED 
oferecia, eu vi que tinha um curso sobre como utilizar o tablet que vieram alguns tablets do 
governo.  

P2 O meu veio estragado, menina do céu.  Não funcionou (Ch: e está com vc ainda?) está! 
(Ch: e eles não substituíram?) não... nem... assim, deram a mesma que fizeram...  pendrive 
nos deram quando surgiu a TV pendrive, nos deram, deram um treinamento muito rápido 
de uma aulinha assim, por isso que eu digo eles colocam pra gente o material mas não tem 
um apoio, uma orientação, porque tem professor que tem dificuldade. Eu sou uma 
professora que tem dificuldade, apesar de eu ser bem né, ir atrás, mas tem gente que tem 
mais dificuldade que eu, e que pra trabalhar com o data show e com uma TV realmente é 
muito complicado.  

Ch Na sala de aula pra utilizar como uma metodologia, ou recurso metodológico, você sente 
dificuldade, mas e no teu dia-a-dia, pessoalmente, você utiliza? 

P2  Utilizo em casa, tenho computador, tenho televisão, tenho, como é que é... Dvd, essas 
coisas eu tenho em casa, eu uso. É tanto que eu to pesando em comprar um data-show 
pra trabalhar bem. Tem dois só pra uma baita escola. Um professor que, outro quer, daí eu 
estou com vontade de ter o meu data-show pra utilizar as aulas, sabe, porque esse negócio 
de quadro de giz está, né... Ainda é o nosso recurso maior, eu falo que eu sou a multimídia, 
como é que é, audiovisual, porque meu audiovisual é quando eu mostro a caixinha de giz é 
o visual e eu sou o áudio. (Ch: é, não deixa de ser.) não deixa de ser né, mas tem tanto 
recurso né..... (Daí a escola você falou que aqui tem dois) tem dois... (Ch:  e na outra 
escola que você da aula, lá no Zilda Arns..) tem um só. (Ch: e é bem requisitado, os 
professores utilizam?) bastante bastante (Ch: os alunos gostam de aulas com esses 
recursos? Preferem?) Olha, tem dia que eles gostam tem dias que eles não gostam, 
porque trabalhar com recursos audiovisuais é uma coisa complicada aqui porque ao 
mesmo tempo que você, tem dias que você estimula o aluno, tem dias que você traz e 
parece que você não entra, sabe, não resolve (Ch: não faz diferenças...) não faz diferença. 
Então é muito complicado as vezes trabalhar. Eu gosto porque , ó inglês, inglês eu 
trabalhei com eles uma vez pedaços de filmes, assim eles escolhiam o filme que eles 
queriam, e eu fiz um teatrinho, então ele trazia o filme, eles traziam, eles passavam e 
falavam que iam fazer tal pedado, eu via o filme pra ver principalmente a fala, a pronuncia, 
tudo, então está, vamos trabalhar esse pedacinho, ele diálogo, digamos do poderoso 
chefão, até teve mesmo um grupo que fez o poderoso chefão.. e o dia da apresentação 
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eles trouxeram toda a roupa, as coisas e foi muito engraçado.. então era isso, vinha, 
escutava, trabalhava a pronúncia com as equipes, então foi legal, daí eu peguei a 
televisão, naquele tempo era o DVD ainda, o DVD, a televisão, radinho, essas coisas 
assim, sabe...    

Ch Com que frequência você faz esse tipo de aula? 

 Olha, pelo menos duas vezes por bimestre, porque é uma aula assim... tumultua porque 
você envolve toda a turma, e são duas aulas por semana de inglês,  é pouco tempo né.  
Então pelo menos umas duas vezes por mês eu tento providenciar pra não ficar na 
mesmice sempre. Eu trabalho com musica, ouve a musica, daí trabalho a letra, eles ouvem 
a musica de novo, canta junto. Daí eu também trabalho... trago o pendrive, o radinho... eu 
tento fazer, tem dias que, assim, claro que cada turma é diferente. Numa você consegue 
fazer o trabalho e na  outra você não consegue, tem que mudar na hora ali porque não 
dá...   

Ch Professora, naquela entrevista que eu fiz, que eu apliquei aquele questionário, eu perguntei 
pros professores se vocês utilizavam meios de comunicação. Se eu te perguntasse você 
usa tecnologia em sala de aula, o que você me responderia? 

P2 Tecnologia é usar todo esse  acesso, é usar o computador, eu acho que é trabalhar com, 
eu levo um notebook ligo ali e mostro pra eles num data show, ali num painel o que ta 
acontecendo, a matéria, assim explico por ali com eles né. Eu trabalho muito com eles 
inglês, até talvez você pergunte isso, o celular na aula de inglês ele é útil. (Ch: você utiliza 
o celular em sala de aula?) eu utilizo pra traduzir. (Ch: você permite que eles utilizem um 
dicionário online?). Permito. Eu até peço, porque são poucos dicionários... porque assim a 
escola disponibiliza poucos dicionários, e dicionários fracos de inglês, são aqueles mais 
baratos os que eles compram   , não são muito bons né, então assim  na minha matéria, o 
inglês, eu preciso disso aí. Até no português eu trabalhei com eles em sala, no terceiro 
ano, esse ano, trabalhei regência verbal, e surgiu uma dúvida lá, e eu falei “vamos então, 
quem está com celular, vamos, vamos pesquisar no Google!”. E eles foram, pesquisaram, 
“oh eu achei isso”, “eu achei isso”, então é interessante aí. Por isso que eu falo, gente pra 
mim, pra aula é útil. Quando tem essas reuniões  “ah não pode deixar o celular”, “tem que 
tocar o celular”, gente pra mim não da pra tomar celular. Porque queira, ou não queira, eu 
uso em sala de aula  

 Ch E você como professora, se te surge alguma dúvida, alguma coisa que você ão consegue 
solucionar você... 

P2 Eu mesma utilizo, eu falo “pessoal, vou procurar aqui”. Daí eu na sala de aula, eu utilizo 
também pra pesquisa, e gora celulares aqui tem, você acessa a tudo, você entra no 
Google, entra em tudo.  E as vezes eu levo o notebook, até pra pesquisar com eles, eu 
abro “oh, pessoal achei aqui” daí eles vem e vêem, então é uma forma de mostrar pra eles 
como pesquisar sem ficar entrando em facebook, whats app, essas coisaradas que eles 
gostam, e que a gente também gosta na verdade  

Ch Você tem algum grupo de mídia social com os seus alunos, por exemplo, onde você pode 
deixar as vezes um trabalho? 

P2 Eu tenho. Eu montei dois grupos. Montei um grupo com o terceiro ano aqui (29 de abri), 
com o segundo ano aqui no 29 e tem um grupo que foi montado no Zilda que eles mesmo 
que montaram só que daí nos professores postamos, então eu estou sempre postando 
coisa no grupo deles, então sabe, “Ohh...” não só na minha matéria, quando eu acho no 
facebook alguma coisa ou em outro lugar, eu passo “olha essa matéria aqui sobre química, 
olha só que interessante”, então não só da minha matéria. Coisa que eu acho interessante, 
que vai servir pra eles agora nessa época de vestibular, e Enem eu passo pra eles 
também. Então não é só da minha matéria, eu passo de outras coisas e assim no grupo 
eles “ah, pessoal estudaram aquela tarefa tal?” “vai ter o trabalho tal”, ou  “terminaram a 
redação? Vou recolher as redações amanhã (as produções né)”, então é uma forma de se 
comunicar e esse dias eu passei um trabalho para um aluna também, que ela não tinha ido 
pra aula por motivo de saúde, de doença de família , e eu passei pra ela a atividade pelo 
whats app, no grupo que eu tenho. Então pra mim, eu acho que assim  é um recurso bom. 
Que nem no inglês, as vezes eu trabalho com  eles, eu só falo “não coloquem o texto 
inteiro porque esse Google tradutor não é 100% confiável” Falei “coloquem   palavras, 
expressões, porque vão ter várias respostas, daí você vai adaptar no texto. “essa palavra 
não”, daí eles vem e perguntam pra mim, trocam ideias entre ele, então eu acho que em 
sala de aula se for usado pra isso é interessante. O que não pode é o professor deixar usa 
pra.. a gente sabe quando eles estão usando  pra estudo ou não. 
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Ch Você acha que pra eles é motivador o fato de você pedir pra eles pesquisarem, utilizarem..  

P2 É porque ele tem que saber utilizar isso ai, outras coisas além das redes sociais . Eles  tem 
que saber, na verdade, o real valor disso daí é pra esse tipo de coisa pra uma pesquisa 
assim de escola, voltada pra matéria, pra disciplina que eles estão estudando lá.  

Ch Você pode me dizer em algumas palavras, quais são os motivos que te levam a utilizar os 
meios de comunicação, as tecnologias em sala de aula. Por que justifica pra você utilizar 
isso? 

P2 Primeiro porque se não eu vou estar, eu vou estar completamente fora da realidade atual, 
né Charlotte. Porque se a gente não souber mexer com isso ai em sala de aula, não souber 
incentivar eles a mexerem com isso você vai estar andando de carroça. Hoje em dia ta 
muito rápido, né, está muito rápido. Acho que é.. a comunicação hoje em dia é tudo. Eles 
são alunos visuais, é o visual, porque se você pegar uma aula e ficar só falando, falando, 
falando, falando, sem mostrar, que nem no nosso tempo o professor falava, não tinha... 
mostrava lá o cartazinho, o fanelógrafo, aquele negócio e já ajudava, e a gente ficava né... 
hoje em dia a gente está concorrendo com toda essa gama de informação que tem. Você 
liga uma televisão você vê a imagem do programa e em baixo tem um monte de, em tv a 
cabo principalmente, está passando informação, de um jornal, está passando a informação 
do que está acontecendo no mundo, com o jornalista falando e uma outra imagem aqui em 
cima no cantinho, do lado direito... então é, olhe quanta informação que eu tenho numa tela 
de televisão né?! Mesma coisa  aqui nessas redes sociais, você entra no facebook, num 
negocio, meu deus, você fica loco ali  

Ch Os alunos aqui dessa essas escola e lá do Zilda, eles tem acesso, eles tem celular? 

P2 A maioria tem, a grande maioria tem. Lá é mais que aqui. Aqui a, principalmente a tarde 
que eu dou aula, a comunidade é mais carente, mais simples, pobre, né, não tem tanto 
acesso. Se tem são os celulares não tão modernos, que...  (Ch: não são smartphones) não 
é smartphone, são mais limitados né. E lá no Zilda, de manhã, todos, praticamente todos 
tem, todos, todos, todos... Até por sinal, preciso controlar porque fica difícil, está mexendo 
aqui mexendo ali, então eu falo “pessoal agora é aula, vamos pra aula vamos prestar a 
atenção, quando tiver que usar eu vou pedir pra vocês usarem porque se não... é 
complicado  

Ch  Professora, vou pedir pra você falar se seria diferente, no caso, ah eu uso meio de 
comunicação, uso tecnologia, Você consegue conceituar pra mim  o que seria um meio de 
comunicação, uma mídia ou uma tecnologia. Com as suas palavras. Não precisa elaborar 
muito... 

P2 O meio de comunicação são, os que a gente aprendeu como meio de comunicação, tudo o 
que você obtém  informação, é o que está se comunicando no rádio, na televisão.. bom, 
não sei o que mais pode ser... o cinema, né?! Agora as mídias são as tecnologias, acho 
que, trabalhar com as tecnologias é aprender a trabalhar os meios de comunicações num, 
como é que eu posso te falar, a televisão ela tem, todas agora modernas com HD. Não sei 
se é isso que.. se eu estou entendendo bem,  (Ch: eu quero só entender como você 
entende isso. Não tem certo e errado) é porque tem meio de comunicação que já está 
adaptado pra novas tecnologias, uma televisão não é mais aquela televisão que você só 
ligava e via, você já pode  acessar um monte de coisa numa televisão. Uma televisão pode 
ser até uma tela de computador. Você pode ligar o computador ali, né, o cabo ali e mexer...    

Ch Quando você fala o meio de comunicação, televisão, você fala o aparelho ou a 
programação? 

P2 A programação, mas o aparelho de televisão já está, pra você ter acesso aquela 
informação, aquele aparelho de televisão já está transformado pra você ter acesso a 
informação de outras maneiras. Eu acho que é isso que eu estou entendendo, meio de 
comunicação ... 

Ch Então meio de comunicação e tecnologia são coisas distintas? 

P2 É... eu acho.. elas são distintas, mas elas estão interligadas. 

Ch E as mídias, o que seriam as mídias? 

P2 Ai papai, então agora você me pegou. Mídias? Da uma dica! As formas? Pra mim ta tudo 
tão interligado, mídia, meio de comunicação e tecnologia, ta tudo próximo que pra mim é 
tudo igual isso aí. Eu não sei te distinguir agora mídias. Mídias? Mídias? É formas de 
comunicação. (Ch: a internet seria mídias como..)a internet é uma mídia. (Ch: ou seria um 
meio de comunicação?). Eu acho que já é tudo misturado, porque ela te dá tanta 
informação, ali você tem acesso a tanta coisa na internet, meu Deus do céu, até o que não 
presta você tem acesso. Tudo! As diversas mídias, o que eu pode ser? Pra mim está tudo 
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misturado Charlotte (Ch: não, está certo), não tenho, não tenho... não sei fazer uma 
distinção entre uma e outro aí...     

Ch 
 

Você falou que utiliza whats app, utiliza facebook também com eles. E Por exemplo o 
Google docs você já utilizou, o Google drive, não se se você tem e-mail do Google. Você já 
utilizou? Tem e-mail do Google?  

P2 Tenho mas não, não  cheguei a utilizar ainda, não.. não... 

Ch 
 

Que é uma plataforma assim, se você quer fazer um trabalho colaborativo, por exemplo, 
um texto coletivo, tem essa possibilidade. Já chegou a utilizar com eles? Numa sala de 
informática? 

P2 Não cheguei a utilizar isso com eles ainda não. 

Ch 
 

Como que você decide, ou escolhe, que instrumentos, metodologias você vai utilizar em 
sala de aula em relação a esses meios de comunicação, a essas tecnologias? 

P2 Depende do conteúdo que eu vou trabalhar. 

Ch 
 

Mas por exemplo, você... Existe a possibilidade de perguntar para os alunos, eles também 
participam dessa escolha? Quando você fala assim “oh alunos, vai ter uma aula sobre tal... 
mês que vem a gente vai trabalhar isso.” Existe a possibilidade de... 

P2 Eles falam “ professora porque você não traz isso assim, não traz uma musica assim, no 
data show, não sei o que..” eles as vezes dão a dica, sabe, do que eles querem 

Ch 
 

Você já desenvolveu algum projeto em relação a utilização desses meios de comunicação, 
das mídias? 

P2 Não não ... 

Ch Nem em conjunto com algum outro professor, um trabalho interdisciplinar? 

P2 Não não, porque a matéria que eu leciono é uma matéria que agente não usa muito essas 
coisas. Eu até comecei a fazer um curso do estado que tinha que entrar na internet pra 
postar texto, pra postar vídeo, não sei o que, não sei o que... mas eu acabei não, eu 
comecei e já sai... 

Ch Qual foi o ultimo curso que a professora fez de formação continuada? 

P2 O GTR, que é o grupo de trabalho em rede que  gente faz 

Ch E Foi quando? 

P2 O ano passado. Esse ano não teve o GTR. O GTR é assim, a gente trabalha, a professora 
tutora, orientadora, posta o tema lá, e vários professores escolhem, que entraram naquele 
tema, começam a interagir, tem os fóruns de debate... 

Ch É a distância? 

P2 É a distância, aham...  

Ch E o que a professora acha de cursos a distância? 

P2 Eu gosto. Eu gosto. 

Ch Você se adapta bem, consegue... 

P2 Esse do GTR é bem fácil, eu gosto de coisa rápida, coisa muito extensa, muito longa você 
vai acabando se cansando, e...  

Ch 
 

A plataforma do dia-a-dia educação, eu tentei entrar mas não consegui porque não sou 
professora, tem por exemplo, os ambientes virtuais, o moodle do Governo.(PA; tem... tem 
os moodles)Você já utilizou? 

P2 Já porque a gente tem que entrar nesses moodles  

Ch Mas pra sala de aula, pra aula com os estudantes? 

P2 No moodle não entrei ainda. Já pesquisei e acabei não  desenvolvendo nada, não entrei... 

Ch 
 

Professora, se eu te perguntasse o que é mídia educação, o que você me responderia? o 
que você entende por isso? Já ouviu falar, já leu alguma coisa sobre isso ? 

P2 A mídia-educação é trabalhar justamente com esses recursos que o governo oferece pra 
gente na intranet, tem aquela página do dia-a-dia educação, tem muito sobre isso. Pra mim 
é trabalhar com isso que você está falando, entrar acessar o que eles tem de material e 
trabalhar em cima daquilo ali. Tem muito... no dia-a-dia educação de todas as matérias, se 
você for procurar lá tem várias, até aulas que você pode utilizar. Tem filmes 
disponibilizados pra trabalhar com os alunos, sabe. Tem a própria matéria. Por sinal eu 
adquiri um DVD de um rapaz que foi vender lá, que nossa, é muito legal que tem todas 
essas coisas ai. Mas a mídia educação é isso acho que nessa área do governo eles tem as 
plataformas pra trabalhar com... que você pode acessar, e você pode trabalhar com o 
conteúdo... Acho que é isso que você querendo saber  

Ch 
 

Quando você utiliza, quando você trabalha em sala de aula com os estudantes com algum 
meio de comunicação, não sei se você utiliza jornal, né essas coisas, você utiliza o jornal 
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mais como uma fonte de informação, por exemplo, no português, pra leitura, interpretação 
de texto, ou você também proporciona, consegue trabalhar com os alunos uma leitura 
crítica? 

P2 Crítica, uma visão do texto. Sobre o que... pra quem aquele texto está sendo trabalhado, 
qual é o, a finalidade, qual foi a finalidade de quem fez, do autor do texto. Ele queria atingir 
quem?  

Ch 
 

E você chegou a produzir algum meio de comunicação já com os alunos em sala da aula, 
quando você trabalha com... ah, vamos, vamos, sei lá, trabalhar num jornal, num jornal 
mural, numa rádio... 

P2 Já fiz, há anos atrás eu fiz lá em ponta grossa, jornal. Tanto que tinha o jornalzinho mural, 
a parte de classificado, a parte de recados, informações do bairro, porque era o colégio de 
um bairro. Era gostoso trabalhar, sabe. Era um bairro pequeno até, então todos os alunos, 
se empenhavam e faziam, pesquisavam informações, faziam as entrevistas. Eu trabalhei já 
na escola, mas foi pouco tempo, daí eu sai da escola, e acabei não dando, ninguém deu 
continuidade pro trabalho. E nessa mesma escola tinha o jornal diário da manhã, Ponta 
Grossa fornecia jornais pra escola, né, e os professores de português e até de outras 
trabalhavam com esse jornal em sala de aula, a professora de matemática pegava o jornal, 
mas voltado para a matemática, ele pegava assim, digamos, algum gráfico que tinha no 
jornal, do noticiário, de alguma outra coisa, é... preços, sabe, de propaganda com preço e 
trabalhava com o aluno a matemática. De português trabalhava a questão do texto do 
objetivo do texto até a questão de ortografia, porque tem jornal que vem com erro, ou 
refazia aquele texto. Então era bem interessante aquele trabalho com jornal, sabe e 
daquele trabalho com jornal surgiu a ideia do jornal da escola que a gente começou a fazer 
o jornal da escola. 

Ch E esse jornal da escola fazia parte do conteúdo da matéria? 

P2 Da matéria, foi colocado como proje... eu até coloquei, fiz um projetinho e  foi colocado 
como um projeto junto com o PPP da escola, acho que foi aquele ano, o projeto do jornal. 
Eu até não sei se eles não... porque eu fui embora do colégio,  porque eu mudei de colégio, 
eu não sei se eles... como estava no PPP eles teriam que dar continuidade. Eu não tive 
mais acesso, eu não soube mais    

Ch 
 

Então professora, considerando tudo isso que você falou de Mídia-Educação, de como 
você trabalha, Você acha que você trabalha numa perspectiva da mídia educação?  

P2 Eu acho que sim, porque o que ele querem? Eles querem  que a criança o aluno tem 
acesso a todo esse meio de tecnológico, de comunicação que está ai dessa forma,  porque 
é a realidade , Charlotte, não da mais pra escapar disso, não tem como ficar só no quadro 
de giz e livro didático e quadro de giz. É uma coisa que, tudo bem, a gente precisa as 
vezes? Precisa! Tem escola que não tem, tem que usar isso aí, mas você tendo acesso, 
você tem que começar a trabalhar, não tem como fugir disso mais.   

Ch Você utiliza o livro didático? 

P2 Utilizo, eu utilizo o livro didático. Eu utilizo exercício, uso texto, porque quando você vai 
passar o texto pro aluno, você vai ter que tirar um Xerox do texto ou trazer num data-show, 
e daí no data-show o aluno tem que copiar alguma coisa, então eu utilizo o livro didático. 
Utilizo bastante em sala de aula, sabe, bastante, bastante. Mas vamos dizer assim, não só, 
não todo ele. Eu sou contra, eu deixo o livro na escola, não mando pra casa o livro com 
eles, porque daí quando eu precisar eu pego e utilizo na sala. Mas assim eu gosto de 
trazer coisas de casa  

Ch 
 

E como que é a interação dos alunos se você manda fazer alguma atividade em casa? 
Eles fazem trabalho, essas coisas?  

P2 Ah, a maioria não faz. É uma característica de todos os alunos, eles não tem mais feito 
essas coisas em casa, então eu tento não mandar tanto pra casa, sabe, Charlotte, eu tento 
fazer em sala de aula. Quando eu posso, eu faço em sala de aula. Eu não mando mais 
tanta coisa pra casa porque eles não fazem. Eu faço isso mais com os pequenos né de 6º 
e 7º ano, até o 8º até você consegue. No 9º ano em diante, que era a antiga 8ª série, do 9º 
ano em diante e ensino médio ta sendo muito complicado e não é, não sou só eu. Todos os 
professores reclamam. Nem na aula de artes, que eles adoravam , não fazem, não trazem 
mais material. Eles não participam tanto. É uma característica. É que nem eu te falei, eles 
estão com muita informação lá fora. Coisa que no nosso tempo não tinha, era o que? A 
televisão, o rádio e só .  

Ch Engraçado né, porque hoje eles tem o acesso. É muito mais fácil... 

P2 Mas eles acessam pra outras coisas. Eles acessam pra ver vídeo de coisa errada, eles 
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acessam pra entrar no facebook , não sei no que, não sei no que, no “zap-zap”que eles 
falam, o whats app, e ficam nisso aí o dia inteiro. Tem aluno que está chegando, ele chega 
na escola de manhã, porque eu dou aula ali, são todos adolescentes, eles.. tem aluno que 
dorme nas sala e ai eu pergunto “ai fiquei até as 3 horas da manhã  no celular 
conversando.” Eu, eu falei, bom mas cadê os pais desses alunos, desses adolescentes, 
mas não adianta,  não nem isso não controlam.  

Ch La você da aula de manhã e aqui a tarde? 

P2 ...E aqui a tarde 

Ch Todos lá são de manhã e todos aqui são a tarde? 

P2 Aham.. lá é complicado,   porque aluno dormindo “ah, eu fiquei até as 2, 3, 4 da manha no 
celular.  Por isso que eu digo, a gente está numa luta, a gente ta batendo de frente com a 
tecnologia, os professores. Se os professores não se, se, como é que é... não se atualizar, 
não se reciclar ele fica pra traz. 

Ch 
 

É.. tem alguns post que aparecem na internet e tal e tem alguns autores que trabalham 
essa questão das novas tecnologias e dos meios de comunicação, e tem muita gente que 
fala que o professor, depois do Google, o professor não tem mais função. O que que você 
acha disso? 

P2 Não, eu acho que não. Ta errado. O professor tem, o professor é orientador né, o professor 
é que vai orientar. Não tem como você jogar e dizer faça isso e se virem. Você que orienta, 
o professor é o mediador dessas mídias com os alunos. Que por sinal eu acho que o 
professor vai ser uma coisa tão valorizada ainda porque está ficando tão escasso... 

Ch É...ninguém mais quer né porque é uma profissão.. 

P2 O meu pai que fala: “vocês vão ganhar muito. Vocês vai receber seu salário, porque não 
vai ter mais professor daqui uns anos, então quem tem vai ter que ser valorizado pra poder 
continuar”. 

Ch Porque a desvalorização da área é muito grande. 

P2 Está muito grande..  

Ch É uma desvalorização social, econômica... 

P2 Nossa, tem de professor doente não está no gibi, porque você acaba se deprimindo com 
tudo isso, porque é uma coisa... Porque pra ser professor você tem que gostar. Não vai 
fazer porque “ai eu vou ganhar dinheiro sendo professor” porque... (risos). Você sabe, teu 
pai é, você sabe como que é. É... tem que gostar  Se você não gostar esqueça. Tem que 
fazer por amor. Eu faço porque eu gosto, porque eu já tive... várias vezes eu cheguei na 
beiradinha de falar assim “ ai não quero mais isso, vou jogar, vou vender cachorro quente 
lá na beira da praia que eu vou ganhar mais e me estressar menos” mas eu não me vejo 
fazendo outra coisa a não se dando aula. 

Ch Pior que professor tem essa característica. Quem é professor... 

P2 Eu não consigo menina do céu, eu pensei “ah, vou largar isso daqui vou fazer outra coisa 
da minha vida” não! 

Ch 
 

Meu pai se aposentou, e ele vai pra fila do banco pra palestrar, porque ele não consegue 
ficar sem falar, sem tentar , sabe, de alguma forma.. 

P2 Eu também to aqui, eu vou pra algum lugar, eu vejo alguma coisa e falo “não faz assim, faz 
assim”. Ai sabe, não adianta. Todo mundo “você é professora né?!” “você é professora 
né?!” todo mundo já sabe, acho que está na cara que a gente é professora, menina do céu. 
É engraçado, é muito engraçado “você é professora né?!”  

Ch Mas é que professor tem essa característica mesmo né. Tem que falar por natureza.  

P2 Tem que falar por natureza e gesticular!  Meus alunos que falam que seu não tivesse braço 
eu não era professora, porque eu falo com os braços juntos.  

Ch Professora é isso, obrigada... 

P2 Pra mim ele tem que ser utilizado pra você poder ser.. é.. como é que é... fazer nascer 
aquele interesse, o interesse dos alunos, da criança, do adolescente, sei lá, por alguma 
coisa, por saber que  vai além só dessas coisas que eles vêem no celular , nesse “zap zap”  
e facebook, que a internet, que a mídia, que a tecnologia está pra mais, não só pra isso, e 
que eles vão entrar em contato com isso lá na frente quando eles forem arrumar um 
emprego, quando eles forem fazer uma faculdade, não sei pra que ramo que vão, eles vão 
entrar em contato com isso lá na frente.   

Ch 
 

Nas tuas salas de aula do ensino médio você chega a perguntar o que os alunos gostaria 
de fazer? Tem algum que responde que gostaria de ser professor? 

P2 Pergunto. Por sinal tem uma aluna nossa, lá do Zilda, que está fazendo letras na Fafipar eu 
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acho, mas está apaixonada pelo curso  e mais algumas que esse ano já fizeram lá... teve 
uma outra lá que fez, que passou na primeira fase lá da federal mas dela é pra.. fazer letra 
também . Então tem ainda tem aluno que a gente consegue despertar esse, essa vontade 
de magistério, sabe? Ainda tem, bastante gente. Alguns alunos ainda tem, porque a 
maioria fala que “Deus o livre,  professor, vocês sofrem de mais, eu já tinha matado meia 
dúzia” ai eu falo “vocês não matam nada” Dá vontade de esganar, mas a gente não mata 
não    

Ch É isso professora, obrigada viu... 

 
Entrevista professor 3, dia 14 de dezembro, no Colégio Estadual Cubatão. 

Ch Nome 

P3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ch Data de Nascimento 

P3 16 de agosto de 1990 

Ch Onde você nasceu, professora? 

P3 Aracaju, Sergipe. 

Ch Nossa, Sergipe! (risos) Eu pensei que você era daqui porque tem alguns Chaves aqui na 
cidade... 

P3 Tem, mas na verdade a família do meu pai é daqui. Foi ele que foi embora  

Ch Ah ta! Tempo de serviço como docente?  

P3 5 anos 

Ch E tempo de serviço como docente aqui em Guaratuba 

P3 5 anos 

Ch É? Você começou aqui? 

P3 Sim 

Ch E porque você está morando aqui no litoral ou porque você permaneceu aqui, tem algum 
motivo? 

P3 Com certeza! Primeiro porque a família do meu pai é daqui. A da minha mãe é de Curitiba, 
mas é pertinho. O primeiro motivo né... e o segundo é que eu amo praia, amo cidade 
pequena, já fui pra Curitiba estudar, já fui pra ponta grossa jogar, com bolsa e estudar. Não 
me adaptei a cidade grande. Como eu vim de cidade pequena, nasci em Aracaju, mas 
muito tempo na Bahia numa cidade de interior então eu não sou uma pessoa adaptável a 
cidade grande e aí um dos motivos maiores é a paixão mesmo pela cidade. 

Ch E em termos de trabalho, tem alguma coisa a ver? Você acha que aqui no litoral, pro 
professor, é um lugar bom pra trabalhar? 

P3 Assim, pra professor de Estado eu acho que é a mesma coisa que todas as outras cidades 
do Paraná, porém se você quiser se aprofundar né, ah você quer fazer um trabalho 
especializado, um trabalho com inclusão é bem complicado aqui, porque falta muito, é... 
como eu posso dizer, é, falta educação aqui. A única faculdade que nós temos aqui em 
Guaratuba é particular, que é a ISEPE, que só tem Direito, presencial, e administração, 
presencial, e tem uma Pedagogia que é a distância. E tem ali em Matinhos, que agora que 
está vindo curso pra educação voltado, de dois anos pra cá, porque no comecinho era só 
Fisioterapia e Gestão Ambiental. Só! Então agora que ta começando pra vir. E tirando a 
graduação, tem especialização. Não tem! Tem que ir pra fora. Que nem, eu me especializei 
em educação inclusiva, em Joinville, fui me especializar em metodologia do ensino, foi pra 
Joinville, mas assim bate e volta. Aquele sofrimento vai pra lá e volta porque eu não 
consigo realmente me estabelecer em cidade grande, tenho que voltar sempre de noite pra 
Guaratuba. 

Ch E qual é a sua formação acadêmica? 

P3 Letras Português- Inglês 

Ch E você tem especialização, qual é a tua especialização? 

P3 Uma é metodologia do ensino da língua inglesa e portuguesa e outra é neuropedagogia e 
educação inclusiva   

Ch E você fez a tua graduação e tua especialização onde? 

P3 Uma foi na Epegex  e a outra foi na UNiAD, que daí eu precisava ir só uma vez a cada um 
mês. Não... duas vezes a cada mês lá pra são Francisco, aqui em Santa Catarina, 
precisava ir umas duas vezes pra fazer prova, e as aulas de Libras eu teria que fazer lá, 
então só algumas aulas eu precisava ir lá. 

Ch E a graduação? 
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P3 A graduação na Fafipar em Paranaguá. 

Ch Por que você escolheu ser professora? 

P3 A verdade a profissão me escolheu né. Na verdade, logo que eu terminei o ensino médio 
eu não tinha interesse, eu não tinha uma visão “ai o que eu ia fazer, o que eu ia fazer”. Daí, 
descobri a Fafipar, descobri os cursos né, e eu como era apaixonada por literatura, eu 
queria fazer alguma coisa também voltada a cinema, teatro, alguma coisa assim, só que 
daí como aqui em Guaratuba não tem mercado e tal eu eu já desde pequena sabia que ia 
morar aqui, então eu pensei em algo mais pra Guaratuba. Daí eu pensei, não, tem 
português, eu sou apaixonada por literatura, vamos tentar. Daí fiz a faculdade, mas não 
pensando em lecionar. Eu fiz a faculdade pra abrir, abrir os horizontes na literatura, na 
língua portuguesa, bababá... daí chega que no segundo ano eu me escrevo pro tal do PSS, 
né, que as minhas amigas “não, vamos se inscrever, vamos se inscrever” daí eu pego aula 
logo no segundo ano de faculdade tanto que eu estava com 17 anos, daí me chamaram, 
me ligaram la em casa que estavam precisando de professor aqui, que estava escasso e 
tal, daí eu falei assim, “não, beleza!”, trouxe os documentos ainda na época era a Paulina, 
que era a documentadora daqui, e eu não tinha 18 anos, eu ia fazer dezoito em agosto, 
daqui um mês. Daí esperei, fiz 18 anos, me chamaram novamente, daí comecei a dar aula 
né. Vamos ver como é que é, e acabei me apaixonando. Falei “não, é isso mesmo que eu 
quero” 

Ch E você por enquanto está no PSS ainda ou já entrou no quadro do estado  

P3 PSS, aham 

Ch E você tentou o concurso que teve? 

P3 Aham, tentei, na prova eu tirei 5,5. Mas assim, é complicado. Mas na verdade minha 
frustração, assim, não foi não ter passado no concurso. A minha grande frustração é o 
estado em que se encontra a educação, sabe? Os professores... é, que nem a gente 
estava comentando outro dia, não adianta o estado se matar, se matar com o estado 
porque ah porque não aumenta o salário do professor, que estão diminuindo o numero de 
salas de aula. Tinha professoras que esse ano que desapareceu da escola 6 meses, não 
ia, não frequentava a escola. Atestado, atestado, atestado. Então eu acho que, meu maior, 
assim, agora não é nem passar no concurso, é eu preciso dar aula.  Não é...Meu maior 
medo hoje em dia é a educação pro amanhã no Brasil. Gente, está decaindo  demais. Está, 
gente, e olha que eu sou novinha, cinco anos só de estado. Nos cinco anos eu já vi decair 
muita coisa.  

Ch Você acha que piorou muito.   

P3 Muito, Meu Deus! Assim como... Dos professores mais antigos aqui da escola, que também 
foram meus professores, eles falaram assim pra mim que demorou uns 10 anos pra 
educação dar uma decaidinha, e em questão de ensino, de métodos, em questão de  
infraestrutura, em questão de tudo. E hoje em dia está decaindo assim de três em três 
anos, e cada vez mais, (Ch: exponencialmente, né?) isso mesmo! Acho que meu grande 
medo é esse. De não poder, sabe, de fazer nada e ver essa decadência, sabe, e ver essa 
decadência como professora.  

Ch E você se vê fazendo outra coisa que não seja a docência? Trabalhando em alguma outra 
coisa? 

P3 Olha, eu já faço né, eu já trabalho. Trabalho em loja, trabalho na temporada. Ano passado 
eu trabalhei em um bar, numa boate a noite, fazendo bebida, drinques. Meu namora agora, 
que é praticamente noite, ele tem uma marcenaria agora, e eu atendo na marcenaria. Eu 
faço.. é, a gente vai fazer orçamento na casa, eu ajudo a fazer a fazer orçamento né. Eu 
faço pedido de madeira, então aqui em Guaratuba meio que você tem que lidar, 
principalmente na temporada, que o custo de visa aumenta muito durante esses 5 meses. 
Você sabe como é que funciona. Então eu faço bastante bico, então a gente... (Ch: busca 
outras perspectivas) 

Ch Mas assim, em termos de profissão, de estudar uma outra coisa 

P3 Sim, sim, eu estou... esse ano como aula a gente já sabe que não tem mais eu já estou de 
olho num curso de libras, ali em santa Catarina, que eu já fiz os cursos de Libras básico e 
eu estudei nessa ultima Pós de Neuropedagogia, eu estudei um pouco mais de educação 
inclusive de alunos surdos, um pouco mais de educação inclusiva, então eu resolvi esse 
ano fazer um curso extensivo, assim, de Libras, o ano inteiro pra mim tentar fazer aquela 
prova final do não, pra mim tentar (Ch: você quer ser interprete?) interprete, aham. Estou 
louca por isso agora, meu foco agora. 

Ch Mas dia você queria ser professora interprete, ou queria trabalhar só como interprete? 
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P3 Na verdade, na verdade, eu to fazendo isso pra aprimoramento profissional, como eu dou 
aula pra aluno surdo. Já dei durante cinco anos já dei aula pra aluno surdo. E também 
porque ver que aqui em Guaratuba tem uma escassez muito grande de interprete.  Por 
exemplo, meu sogro tem uma igreja, ele é pastor, e vai.. tem pessoas surdas que 
frequentam essa igreja sabe, e não tem interprete para essas pessoas, porque o interprete, 
os que trabalham aqui na escola, trabalham quarenta, sessenta horas na escola, então 
eles não tem essa disponibilidade pra outros estabelecimentos e eles chamam de fora. Os 
interpretes de fora estão cobrando R$150,00 a hora, R$130,00 reais a hora. Então fica um 
custo beneficio muito caro pra igreja, sendo que é só pra, sabe... (Ch: garantir a 
acessibilidade) sim! E eu quero fazer esse curso de libras mais pra ajudar a população 
mesmo, não é, não estou vendo como uma profissão , eu estou vendo como pra mim da 
um apoio, porque, gente, você pode perguntar pra qualquer pessoa eu sou apaixonada 
pela cidade, sabe? Então eu vejo, assim, um gringo aqui tentando se comunicar, a galera 
sabe, eu vou eu tento ajudar, e é que nem... e muita gente surda começou a aparecer 
porque a uns 10 , 15 anos atrás meu pai disse que eles ficavam trancafiados, que era 
muito difícil, não tinha acessibilidade, então até hoje tem um pouquinho de dificuldade, e 
hoje começaram a sair mais, sabe, pras festas e tal, então  eu vejo a dificuldade deles 
então a minha grande, assim, realização é eu ver, é eu poder ajudar, sabe, na igreja então 
é mais pra isso também. 

Ch Legal! E tem mais alguém da sua família que é professor? 

P3 Olha, eu tenho uma tia que é professora aposentada. Quando eu nasci ela já tinha se 
aposentado. E assim, eu já ouvi falar de umas tias-avós bem distantes, mas assim,  de 
primeiro grau, ou primo, tio, não! 

Ch Mas essa tia chegou a te... teve alguma influencia na tua escolha? 

P3 Não, não, porque eu não convivi com ela, eu só foi assim final de ano as vezes que se 
encontravam. 

Ch E você falou que está querendo fazer um aprofundamento nessa área, da área de inclusão  
do curso de libras, isso você falou que vai fazer o ano que vem um curso... 

P3 Então.. esse professor que  deu aula pra gente de libras no curso que eu fiz de 
neuropedagogia ele é professor interprete da Univille, então ele vai abrir um curso 
especifico pro pessoal que ter tentar fazer a prova de interprete. Ele sempre abre. E daí ele 
comunicou pra mim “não, vou abrir, se tiver interesse, eu vi que você já tem um pouquinho 
de habilidade e tal pra libras...” daí eu me interessei, porque eu estava procurando faz 
tempo esse curso, e daí, tipo, juntou a fome com a vontade de comer,  

Ch E que mês você pretende fazer esse curso? 

P3 Ele falou que são três dias a noite, lá na Univille. Não sei se é na Univille, ele vai ver onde 
ele pode fazer esse curso. E daí é o seguinte daí eu vou pra lá os três dias a noite, 
independente, se eu tiver aula de manhã e tarde, vou me virar nos 30 e vou.. 

Ch Você costuma pegar aula de manhã e de tarde? A noite você da aula? 

P3 Aham. A noite eu já dei aula, só que esse ano abriu mas não, assim, a tua expectativa de 
vida, não! Como é que fala? Me fugiu, como é que fala? Ahhh... de vida! É ruim, é ruim. Em 
questão de saúde, em questão de trabalho eu acho um dos horários, os professores 
adoram dar aula a noite aqui, a maioria briga pelas aulas a noite pelo fato de ser poucos 
alunos , ser mais fácil, porque a maioria é mais velho e pelo adicional noturno.  Eu não 
porque é muito complicado, a noite porque é um horário que você tem pra descansar, que 
o corpo já começa a  (Ch: pedir arrego..) aham... a relaxar e tal e você tem que trabalhar, e 
acho que, ainda as aulas que aumentaram cinco minutos vai até as onze horas da noite. 
(Ch: está indo até as 11?)isso.  Então você tem que acordar o outro dia de manha eu acho 
bem complicado. Eu fico sem aula, mas eu não pego aula a noite. 

Ch Como que você acha que foi a tua formação acadêmica em relação a inserção das mídias, 
e dos meios de comunicação? 

P3 Foi fraca, extremamente fraca, com relação as mídias, porque acredito eu por ser uma 
faculdade publica, principalmente, uma faculdade que está esquecida pelo governo. 
Porque você pode ir lá na Fafipar tanto a sala de aula como, nossa! a nossa sala de 
informática, são 2, 3 computadores, gente! Windows 98 tinha um computador que era 
Windows 98, então a faculdade, não era culpa do professore, eu entendo, a faculdade não 
tinha instrumentos de mídias, ela não tinha instrumentos de mídia suficientes. Era dois 
data-show para todas as salas, e os professores e matavam pra reservar o data-show, pra 
então, sabe, apresentar aquilo, pra dar instrumentos pra gente, pra nós utilizarmos em sala  
de aula. Então na faculdade, como eu posso falar, metodologia de inserir mídias dentro de 
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sala de aula foi extremamente fraca, pra mim. Então quando eu entrei na sala de aula, eu 
me virei mesmo com a TV pendrive. Eu na verdade fui atrás sozinha dessas, ah, de 
metodologia com mídia dentro de sala de aula. 

Ch Quando que você se formou? 

P3 2011. 

Ch E naquela época você teve algum tipo de discussão com os professores, eu não sei quais 
eram as disciplinas que você tinha, mas em relação a formação dos estudante pro uso das 
mídias... uma discussão sobre um formação crítica  desse estudante pra esse.. pras 
informações que tem vindo através da internet, das mídias sociais? 

P3 Na verdade a discussão foi com alguns colegas, né. Nem com os professores, porque os 
professores acreditam, principalmente da faculdade, nessa educação crítica, foi muito com 
os colegas que acreditavam assim, que o sistema impede que você faça isso. Tudo é o 
sistema, e eu defendo que não, que é o professor em sala de aula. Não tem sistema 
nenhum que te impeça de fazer nada em sala de aula. Ah, sabe.. depois podem brigam 
com você, ah por que que você né... que nem eu vou dar um exemplo: eu uso nas minhas 
aulas, de inglês, Karaokê. Porque eu acho assim, pra você que faz inglês, pra você 
aprender outra língua tem que (Ch: praticar) praticar! E foi uma forma assim que, eu 
pensei, “adolescente gosta do que?” gosta de celular, celular, música! Então eu juntei a 
fome com a vontade de comer. Então em algumas aulas eu trazia o karaokê, e meu deus, 
era uma coisa assim de louco, porque eu tentava fazer assim umas aulas orais com os 
alunos, assim “não, vamos praticar” mas  nada! Zero! Vergonha e tal, e com a musica não. 
A maioria já conhecia a musica conseguia falar o inglês dentro da musica, então foi um 
método assim que eu achei que eles conseguiram desenvolver. Só que o que acontece? 
Era eu, contra vários professores da escola, porque muitos reclamavam por causa da 
musica alta, do barulho, muitas pessoas falavam assim que “há, o professor se for pra vir e 
colocar um Karaokêzinho dentro da sala de aula, até eu!”. Que não era metodologia, que o 
professor não estava trabalhando, que eu ó... entendeu? Então foi muito frustrante pra mim 
né, nessa parte, mas eu fiz. Ninguém me impediu de fazer lá dentro. Entende? 

Ch E você acha que teve ganho pros estudante nesse sentido? 

P3 Nossa Senhora. Meu Deus! Tinha aluno assim que, que ele era musico né, eu tenho, que 
se formou esse ano, ele era musico da igreja e muitas musicas ele cantava na igreja em 
inglês e tal, e eu dava umas dicas pra ele, “oh, essa palavra não é com, você não fala T no 
final, você puxa um F”. Eu fui dando as dicas pra ele, nossa, e esses dias ele mandou 
mensagem, “ah, obrigado professora. Eu estava escutando de novo a musica e realmente 
a pronuncia não é assim, sabe, e eu estava cantando errado, que vergonha”, daí eu falei “ 
não, imagina, não existe errado. Você está dando uma variação aí!” então, assim, é... foi 
bem gratificante essa parte, porque tinha aluno que cantava a musica e não sabia o que 
estava cantando, “ah, agora entendi”, sabe? E foi bem legal  

Ch E na tua especialização você acha que teve alguma coisa, você falou que foi mais de 
educação inclusiva, mas por exemplo, pensando a educação de surdos e deficientes 
visuais, você acha, você teve alguma coisa nesse sentido? 

P3 Olha, na verdade, tanto a graduação quanto as duas Pós-Graduação foram muito teórico, 
extremamente teóricas, livro livro, livro, livro, e na verdade, o aprendizado que eu tive de 
metodologia do ensino dentro da sala de aula foi na própria sala de aula.. os cinco anos 
que eu deu aula foi a minha aprendizagem de metodologia, tanto com aluno surdo. Fui 
atrás, metodologia pra surdo, surdo, surdo. Só que é muito teórico, tem milhões de coisas 
na internet, milhões de livros, é muito teórico, mas o que que eu faço com o aluno em sala 
de aula? Você tem que ser visual, mas de que jeito visual? É, sabe, você não chega a 
prática, tudo teórico nos livros, daí eu fui experimentando em sala de aula e trazia vídeo, 
com legenda, trazia imagem, desenhava no quadro, tentava libras, então muito teste, foi 
essa metodologia assim que eu fiz foi muito teste em sala de aula pra ver o que dava certo 
e o que não dava. E foi assim que eu aprendi. 

Ch O que que você acha que, por exemplo, em relação as mídias na educação, o que você 
espera de um material, de um por exemplo um curso de formação continuada nesse 
sentido, se você tivesse que fazer um curso pra se aprofundar no uso das mídias, dos 
meios de comunicação em sala de aula, o que você esperaria desse curso? 

P3 Nossa, pergunta difícil... eu esperaria assim, a utilização, como utilizar os diversos recursos 
dentro de sala de aula, mas é meio complicado falar assim porque... 

Ch Você pode ir pensando, depois no final, se você conseguir você me responde.. vai 
pensando... eu vou fazendo umas outras perguntas, daí você vai pensando. É difícil  a 
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gente elaborar.  

P3 Porque eu fiz um curso da SEED no começo do ano daquele quadro interativo, da lousa, e 
foi um curso, eles mostraram coisas maravilhosas e, gente, não consegui, eu não consegui 
colocar essa lousa interativa em nenhuma das minhas aulas. Quando eu terminei de 
montar a lousa, acabou a aula. Quando eu foi explicar alguma coisa, e daí tinha que passar 
essa lousa pra frente, e só tinha uma na escola, e a que tinha pifou,  então o que eu espero 
mesmo, é material dentro da escola, não é nem mais curso, sabe? É recurso dentro de 
sala de aula. Pra gente poder ganhar a atenção desses smartphones dentro de sala de 
aula, desses telefones, que está bem complicado. 

Ch Você utiliza o celular em sala de aula? 

P3 Utilizo. Não utilizava, achava, no começo eu achava assim, não se eu utilizar o telefone eu 
vou estar, que exemplo que eu vou estar dando pros alunos, eu professora impeço eles de 
utilizarem o telefone e eu vou estar utilizando. Eu tinha essa mente fechada, não vou 
utilizar. E via que não dava resultado. “me da um telefone!”, e eles não davam. Eles 
brigavam comigo. Na verdade eu estava criando uma rixa de querer que impedir deles 
usarem o telefone. Então era uma rixa, não queriam assistir a minha aula, podia trazer o 
melhor filme do mundo, e eles não... e daí o que que aconteceu? “Ah, vamos usar o 
celular, mas vamos usar pra sala de aula, todo mundo junto, sabe, vamos usar pra aula.” 
“então, todo mundo com o dicionário”, daí eu jogava assim no quadro  o dicionário que eu 
baixei,  “todo mundo baixando esse dicionário agora de inglês no celular”, gente, eu parei 
de usar dicionário aqui do colégio, tanto que não tem dicionário pra todo mundo, os 
dicionários estão bem precários, e vamos e venhamos, hoje em dia, na era moderna, ter 
que ficar... eu sou totalmente a favor do livro, eu amo. Livro pra mim tem que ser lido na 
folha de papel mas gente, competir com uma criança que nasceu na era tecnológica, que 
nunca pegou em um livro na mão, entendeu? A partir do momento que eu passei a utilizar 
o celular, e o meu é pocket, era mais simples que os dos alunos. A partir do momento que 
eu comecei a usar o telefone na sala de aula daí começou a dar certo. Parei... quando eu 
tentei tirar o telefone em sala de aula foi uma briga e tal e... mas eu aprendi sozinha, 
pesquisei o que eu poderia fazer, é muita coisa teórica, teórica sabe... vamos fazer o teste, 
é testando na sala de aula, eu testei e deu certo.   

Ch Você usa e os seus alunos usam? 

P3 Nos usamos, só que é assim, é um contrato. Pra que você está usando? Ah professora eu 
vou ver um texto aqui, é uma musica pra mim, pra minha apresentação. É uma troca. Então 
o que eu acontece?  Hoje em dia na hora que eu não estou usando o celular, que eu to 
usando o data-show e tudo, eles largam o celular, porque eles sabem que eu vou dar uma 
hora pra eles acessarem, então é uma troca.  

Ch Aqui na escola tem wi-fi. 

P3  tem. 

Ch E lá no Cubatão? 

P3 Não.  

Ch Lá você utiliza o celular com eles, como é que funciona? 

P3 É mais pra musica, por exemplo, eu uso muito o Bluetooth, eu tenho uma musica e vou 
passar pra eles, pra analisar a musica, pra ver como se pronuncia as palavras, então eu 
baixo uma musica e passo pra eles pro Bluetooth e eles escutam, ficam na sala de aula e 
escutam, eu coloco no quadro a musica, a gente analisa junto. Mas então não deixa de 
usar também, porque eles acharam muito dez eu levar a musica, aquela wake me up when 
september ends, do Green Day, que eu baixei e passei pra eles. Tem aluno que fez a 
cartinha de final de ano pra mim com um pedaço da musica. Foi bem 10, assim! 

Ch E aqui tem sala de informática? 

P3 Tem, só que são poucos computadores, eu nunca utilizei, nunca utilizei, pelo fato de que as 
turmas tem em média 43 alunos  e daí fica bem complicado. Eu não vou colocar, eu sei 
como são viciados em computador, não vou colocar 5 alunos pra um computador, vai dar 
briga, a aula não vai fluir eu vou só passar meu tempo e não é isso que eu quero na 
escola,  então... 

Ch E lá no Cubatão também? 

P3 Não tem mais. Lá estragou tudo os computadores, não tem mais computador, a internet 
também faz tempo que não pega direito 

Ch É mais difícil de trabalhar? 

P3 Bem mais. Lá eu utilizo bastante o data-show 
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Ch Lá eu vi que o professor 4 usa um data show que é (P3: laranja!) é ... 

P3 Maravilhoso. 

Ch É ótimo  

P3 Adoro! Adoro porque geralmente os data-shows daqui você tem que usar o seu 
computador, e lá não, 

Ch Já é tudo junto 

P3 Já. Você pluga um USB lá. Show de bola, e eu gosto porque o áudio é bem alto. Não 
precisa de caixinha de som  

Ch Se a escola tivesse wi-fi, tem até anteninha né pra conectar, muito legal! 

P3 Show. 

Ch Se tivesse pelo menos uns 20 na escola pra todos os professores pudessem usar. 

P3 Meu sonho, na verdade, eu quero comprar um data-show. Faz, desde que eu comecei a 
faculdade, eu quero. Só que o data-show que eu quero está R$3.000,00, R$2.800,00, 
então... porque os mais baratinhos assim a imagem não e boa, sabe, você tem que 
comprar som a parte, tem que usar o teu computador, então pra mim não vai servir. Se for 
pra ficar carregando um monte de tralheira, também ficar instalando lá na sala um monte 
de coisa (Ch: é que perde tempo né) isso! Pra mim não funciona. Então eu estou 
guardando um cofrinho lá pra comprar. 

Ch E pro professor é um instrumento de trabalho, assim como um giz né, o apagador....Legal! 
E você já deu aula em alguma outra cidade? 

P3 Cubatão... não sei se é outra cidade... 

Ch É Guaratuba 

P3 É, mas muita gente acho que ... e na faculdade, que eu dei em Paranaguá, a gente deu 
umas duas semanas, só que era estágio 

Ch E você sente diferença entre os alunos do Cubatão e daqui? 

P3 Muita 

Ch Em que sentido? 

P3 Em que sentindo? Principalmente no sentido de que a maioria dos alunos daqui não 
trabalham . 

Ch Aqui não trabalham e lá trabalham? 

P3 Não.. e lá trabalham desde os 11 anos , 9. Todos. Não tem um. As meninas em casa, é 
trabalho domestico  e os meninos na lavoura, na colheita de banana, então é nesse sentido 
assim, ó ... e aqui os meninos aqui ainda são muito imaturos, extremamente imaturo, sabe? 
É... eles não tem assim, como é que eu falo,  a sensibilidade pras coisas da vida, não 
sabe? Eles são muito, também, egoístas aqui, são alunos extremamente egoístas. “ah, o 
menino morreu” “antes ele do que eu”. Eu vi um menino falando assim aqui. E lá não. Lá 
eles são muito... se um de fora vai brigar  com um aluno de dentro, não importa se vc não é 
amigo dele, todo mundo vai brigar por aquele do Cubatão. Então, eles vestem a camisa 
mesmo lá. Um defende o outro até a morte. E lá quando é briga de família, chega até a ser 
feio , tem que sair de perto, porque eles brigam com unhas e dentes, sabe? Irmãozinho... 
“ah, professor”... teve um aluno um dia que eu estava dando aula que o menino saiu 
derrubando carteira e cadeira e eu fui atrás, e saiu correndo, porque ele ouviu falando , não 
sei se foi por Bluetooth ou colega da sala falou que estavam batendo no irmãozinho dele e 
ele saiu com sangue nos olhos, assim... vou matar o infeliz que está pegando o meu 
irmãozinho. E também eles são muito maduros, “ah, vamos fazer um, organizar a 
formatura” , nossa, eles organizam, sabe, eles vão a atrás, eles fazem orçamento, sabe, 
eles tem essa visão de um adulto, um orçamento, quando que vai custar, nós vamos ter 
dividir isso aqui no grupo. Eles tem essa visão. Obvio que tem hora de brincar. Eles tem 
essa divisão. Hora de jogar bola, hora de brincar. Na sala de aula tem uns que brincam e 
tal porque também trabalhar, trabalhar, mas eles são muito mais maturos nesse sentido.  

Ch Em termos de, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, de rendimento escolar, de.. 

P3 De rendimento escolar eles ficam um pouquinho a baixo pelo fato, eu acho, do trabalho. 
Muita falta, sabe? Nos não temos um aluno assim que vá direto, não! Muita falta. Cansaço. 
Eu tenho aluno que vai pra escola, é, que vai sete horas da amanhã mas que ta acordando 
as 4 e 30 da amanhã. E trabalha de noite no bananal. Então, acho que influencia bastante 
no desenvolvimento do aluno lá, mas não é tão abaixo assim. É um pouquinho só abaixo, o 
rendimento deles aqui. E aqui não. Os alunos eles só comem e dormem. A maioria não 
ajuda nem dentro de casa, sabe? Uma professora fez uma pesquisa assim, e mostrou pra 
gente, e eu pergunto em sala de aula, não vai... jogam bola, vem pros projetos a tarde, 
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sabe? E alunos de 18, 19 anos 

Ch Você da aula pro ensino fundamental e médio? 

P3 Aham 

Ch Pros dois lá também? 

P3 Também 

Ch E quando você vai fazer uma atividade, alguma coisa, você pode passar tarefa pra casa, 
por exemplo?  

P3 Então, lá eu evito mais 

Ch Por causa do trabalho deles? 

P3 Eu evito porque eu vou perder meu tempo . se eu passar vai voltar em branco e não é só 
os alunos que trabalham, até as meninas, sabe, aquelas que capricham mais elas vão 
trazer em branco porque elas vão “ah, meu coleguinha não vai fazer, a maioria não vai 
fazer, então porque eu vou fazer? A professora vai passar tudo de novo na sala”. então lá 
eu evito muito, sabe?  Atividade eu já faço em sala de aula porque é bem complicado, 
assim, você passar um, sabendo que ele não vai ter tempo, passar porque... 

Ch E os alunos lá tem acesso a internet em casa? 

P3 Pouquíssimos, pouquíssimos 

Ch Mas eles tem celular? 

P3 A maioria tem, quase todos tem celular 

Ch Mas será que eles acessam a internet pelo celular? 

P3 Não. A maioria não tem acesso a internet no celular, e tem aluno que compra aqueles, os 
últimos lá, os Sansung, esse último Sansung tem aluno que tem, e que compra do próprio 
trabalho. Então tem internet, mas a felicidade só, eu vejo assim, a felicidade dele só por 
comprar aquele celular que o menino da cidade tem, não interessa se ele não vai ter 
internet, o fato de ele comprar já é uma alegria bem grande pra ele.  

Ch Você tem facebook?  

P3 Tenho 

Ch E você utiliza o face book em sala de aula?  

P3 Olha eu utilizo o face book as vezes pra falar com um aluno, pra expor assim “oh pessoal, 
aquele trabalho tem gente me devendo”, sabe? Porque eu tenho bastante aluno no 
facebook, muito aluno, então as vezes um aluno manda assim por, eu gosto de ter essa 
proximidade com o aluno, porque eu acho assim, todo mundo fala assim: “não, você tem 
que separar o trabalho do..” gente, eu ajudei tantas pessoas, tanto alunos assim, daí tem 
aluno que “ah, professora, peguei serviço lá no, aquele hotel, vila real, e eu falei que eu 
sabia um pouquinho de inglês, você pode  me ajudar?”. Eu ajudo  eles ali mesmo no face. 
Falei “não, vem aqui em casa! Vem aqui em casa. Te dou uma aulinha rapidinho”, sabe? 
Então eu utilizo o facebook muito pra ajuda pessoal. Daí tem aluno que briga comigo 
porque não está no meu face “ah, a professora ajudou tal aluno e eu que não tenho no face 
não ajudou”, sabe? Eles brigam assim. Mas também, depois, eu fico com uma carga 
pesada. Eu tendo de alguma forma ajudar as pessoas, e  que nem aconteceu com você, as 
vezes eu acabo não tendo tempo e não ajudando do jeito que deveria porque eu quero 
ajudar todo mundo.  (Ch: ah, mas faz parte. A vida de professor é isso mesmo, quando a 
gente é professor, a gente é professor 24 horas). Nem me fale. 

Ch Esse ano, não sei como vão ser suas aulas ano que vem, quantas horas aulas você estava 
trabalhando? 

P3 40 , é! Com hora atividade. Dá 28, 28 aulas. 

Ch E você conseguia preparar as suas aulas nas suas horas-atividades? 

P3 Não. Pra ser bem sincera, não. Não porque lá na Cubatão como eu não tinha acesso a 
internet, assim, e eu utilizava muito a mídia e muita internet e preparar as aulas é bem 
difícil. E por exemplo, lá no Cubatão é assim um professor faltou um dia a escola vira de 
cabeça pra baixo. Então, é normal o professor faltar lá, faltou professor eu vou pra quadra 
ficar com os alunos, jogar bola, ou eu vou passar um filme em sala de aula, então é difícil 
vc ver professor em hora atividade lá. Sempre ta fazendo alguma coisa, sabe?  Ah, não, 
daí vai na secretaria, como nos estávamos só com uma secretária e a diretora e muitas 
vezes a diretora não podia porque ela só tem 40 horas, então você tá na secretaria 
ajudando: “ah, não, deixa que eu digito pra você, sabe, e imprimo”. Então  era muito 
amizade assim, lá, um ajuda o outro. 

Ch E aqui ?  

P3 Aqui eu tinha 4 horas atividade, é, não! 3! 3 de manha e 3 a tarde, mas assim, voando. 
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Entrava na sala, porque eu não faço chamada, não utilizo o livro em sala de aula, porque 
eu acho um desperdício de tempo, ficar naquele livro dinossáurico, assim, daí eu fazia aqui 
dentro, fazia a presença, falta, conversa com um professor, e quando viu já foi,, acabou. 
“Ah professora, tal meu trabalho, você corrigiu?” se você for ler realmente o trabalho do 
aluno você perde o tempo ali. 

Ch Você chega, você faz prova como avaliação em sala de aula.  

P3 Sim, faço.  

Ch E você utiliza algum outro tipo de avaliação?  

P3 Sim, no inglês eu utilizo avaliação oral, né? Depende assim, tem aluno que eu vejo... é que 
assim, tem aluno que eu faço o oral pra ajudar ele, porque ele é muito ruim na escrita. Tem 
aluno que eu faço oral e ele é péssimo e eu volto a fazer a prova escrita. então eu faço as 
duas provas, a oral e a escrita, a que ao aluno for melhor... 

Ch Você faz trabalho? 

P3 As vezes faço, aham. As vezes faço trabalho de apresentação oral na sala de aula com os 
alunos porque eu estou cortando esses trabalhos manuais muito pelo fato de não ter tempo 
de corrigir. Então se for pro aluno fazer o trabalho e eu não ter tempo pra corrigir da 
maneira que deve, então, sabe? (Ch: é melhor não fazer...) então cortei. A maioria dos 
trabalhos, eu faço um trabalho por bimestre, apresentação, daí eu faço uma prova oral e 
uma prova escrita e o resto eu do nota assim de uma atividade pra complementar do 
caderno, um texto que escreveu, alguma coisa assim... 

Ch Participação da aula você utiliza? 

P3 A participação eu deixo por ultimo, se eu ver que o aluno  desempenhou bem as atividades 
e vai com 5 eu dou um ponto, assim 6, sabe? Eu deixo essa nota pra dar depois que eu 
fechei os 10, porque se for pra dar, porque você sabe como é que funciona o sistema, tem 
que dar nota pro aluno, então deixo pra dar final do bimestre. Ah esse aluno merece 1: dou; 
o aluno tirou 9,5 vou dar um 10 porque, poxa, caprichou no semestre 

Ch Aham.. Como você utiliza os meios de comunicação, as mídias, no teu dia-a-dia? Você, 
Renata, na sua casa, no seu horário de lazer? 

P3 Primeiro lugar, no dia-a-dia em primeiro lugar pra comunicação, porque eu trabalho 
segunda, terça e voltava quarta de manhazinha do Cubatão, daí a tarde,  aquela quarta a 
tarde era o único dia de folga, e eu deixar pra preparar aula, e quinta e sexta, manhã e 
tarde aqui, então eu deixava mais, e sábado eu tinha pós né, então... e domingo era a 
minha folga. Gente, eu podia ter o mundo pra fazer, domingo eu não fazia nada, sabe? 
Descanso total. Então aquele pedacinho de quarta que eu tinha, primeiro pra comunicação, 
pra ver se tinha algum e-mail da escola, pra ver se tinha alguma informação de família, 
amigos, essas coisas, facebook. Primeiro informação. Era aquele 10 minutinhos que eu 
abria e-mail, facebook, as mensagens no celular, primeiro informação. Lá a gente não 
recebe mensagem, lá no Cubatão. E depois pra preparar aula, na internet, pesquisar vídeo, 
pesquisar filme.  

Ch E você utiliza mais o celular o computador. 

P3 Eu prefiro mais o computador. Computador, eu gosto mais.. não sei.. que o celular eu 
descobri um tal de whats app e ele não deixa fazer mais nada. Então.. 

Ch O meu celular nem tem isso, então... se eu tiver um celular que tenha eu estou lascada.  

P3 E apitou uma vez só o meu, então eu prefiro computador porque daí, sabe... 

Ch você consegue se concentrar melhor? 

P3 É.. 

Ch Você pode me elencar quais os meios de comunicação que você usa em sala de aula?  

P3 Data-show, TV pendrive quando ela liga, quando pega a tv pendrive, e o som né. A música, 
eu levo caixinha de som e plugo no celular. E o celular dos alunos próprios, que eles 
mexem em dicionário, que eles pesquisam a musica ou pesquisam diversas coisas que eu 
peço pra eles em sala de aula. São esses. 

Ch  Seu eu pedisse pra você definir pra mim meio de comunicação, tecnologia, e mídias você 
definiria eles como sinônimo ou cada um você entende como sejam uma coisa diferente? 

P3 Eu definiria como coisas diferentes, mas que estão lincadas. São coisas... são... como é 
que eu posso explicar, é que eu posso usar tecnologia mas não pra me comunicar, 
entendeu? Meio de comunicação eu posso utilizar mas não como tecnologia, por exemplo, 
a carta. Então são coisas diferentes mas que estão todas elencadas 

Ch E mídia e meio de comunicação você entende como sendo a mesma coisa? 

P3 Não, não porque muitas vezes a mídia ela não comunica ne, eu acho que , hoje em dia né,  
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a mídia ela, principalmente a televisão, ela ta estragando um pouco a visão da população. 
Ela ta esta sendo formadora de opiniões extremamente errada, então não vejo como um... 
porque um meio de comunicação é você se comunicar, não é você impor uma, uma, como 
é que eu posso falar, uma filosofia, enfim... então, não. 

Ch Você consegue dar pra mim um exemplo de cada uma deles? Um dois exemplos de 
mídias, uns dois exemplos de meios de comunicação, uns dois exemplos de tecnologias. 

P3 Ta. Tecnologia,  eu acho que a internet. (Ch: a internet é uma tecnologia) sim, eu acho que 
meio de comunicação : carta, que não é uma tecnologia. É uma tecnologia, não deixa de 
ser uma tecnologia, a 100 anos atrás é uma baita tecnologia. Meio de comunicação e 
mídia, né? Mídia vamos colocar aí a televisão.  

Ch Você, quando você utiliza os meios de comunica, as tecnologias, as mídias em sala de 
aula,  você por exemplo já chegou a utilizar o Google drive pra fazer algum trabalho  
colaborativo, não sei se você conhece.. 

P3 O Google drive? 

Ch É! Você tem e-mail do gmail? 

P3 Não  

Ch Se você tiver um dia a curiosidade... (P3: aham, eu sou muito curiosa) então vá la no 
Google, tente fazer um e-mail do gmail, ai lá tem uma possibilidade que se chama Google 
drive. No ladinho, assim, onde tem a tua conta, algumas informações de configuração, tem 
uns quadradinhos, assim. É um quadrado cheio de quadradinhos, de 9 quadradinhos, 
quando você clica ali aparece, e tem a opção do drive. O drive é uma plataforma que você 
pode escrever colaborativamente se você quer fazer um trabalho, se você ta fazendo uma 
especialização com alguém que é lá do outro lado do mundo vocês dois podem escrever 
um texto juntos. Você compartilha aquele arquivo e aquele arquivo pode ser acessado 
simultaneamente entre eu e você, por exemplo. Por exemplo, com os teus alunos poderia 
ser assim “ a gente vai inventar então uma musica em inglês” então a gente poderia fazer 
essa musica nesse.. tem tanto arquivo de texto como Word, como planilha de Excel, como 
apresentação de power-point entre vária coisas, 

P3 Nossa eu não conhecia 

Ch Você pode, por exemplo, fazer o up load de arquivos como pdf, músicas, fotos, nas pastas 
e compartilhar. Você nunca chegou a... 

P3 Nunca ninguém tinha, nunca tinha ouvido falar nesse ... 

Ch É muito legal. Se você quiser eu posso te mandar por e-mail. 

P3 Me manda que eu gostei.  

Ch É bem legal,  e eu particularmente, como aluna utilizei muito pra fazer meus trabalhos, e 
quando eu fiz um curso de extensão que eu estava ministrando também, sobre mídia 
educação eu utilizei com eles essa plataforma  e foi bem legal porque, eu não estava 
trabalhando o inglês, estava trabalhando temos em geral, e ideia era como utilizar as 
mídias, e esse Google drive foi interessante porque ele é uma plataforma free. Então você 
pode fazer colaborativamente, sem por exemplo utilizar o moodle, né?! Não sei se você 
chegou a utilizar, fazer algum curso a distância, porque o governo do estado disponibiliza 
uma plataforma pro professor  

P3 Ah, sim tem. Eu já fiz um curso do XXX (não consegui compreender a  palavra) 

Ch La no moodle, geralmente tem a wiki, que é um espaço pra você escrever com os demais 
colegas, mas eu já fiz alguns cursos pelo moodle, e sei porque já fui tutora, as pessoas tem 
uma certa dificuldade de se filiar, de gostar de trabalhar, e o Google drive não. Muita gente 
já tem o e-mail do Google. O Google está aí, todo mundo acessa. É mais fácil.  

P3 Se eu soubesse antes, porque a minha orientadora do TCC da faculdade ela foi embora no 
meio de ano e foi pra, ela é lá de Pernambuco, então eu meio que ... se eu soubesse disso, 
ela ... porque gente, o que que é a dificuldade eu gravar o meu trabalho, mandar pra ela 
corrigir, gravar de novo depois me mandar e eu ter que abrir. Nossa isso seria maravilhoso, 
fazer junto.  

Ch A dificuldade é que tem que ter acesso a internet, se você não tiver é meio difícil. Mas por 
exemplo quando você quer fazer com o orientador, tem os quadradinhos, que Pode colocar 
do lado, que nem do Word, mesmo, os comentários. E tem um trecho lá que está confuso, 
“ah reescreva assim, assim, assado, não sei o que”, ou “referencie esse autor”, então pra 
quem está corrigindo, principalmente, é muito bom, porque você pode acompanhar o que o 
aluno está fazendo.  

P3 Nossa, se eu soubesse disso ia melhora muito a sua vida,  
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Ch Não vai faltar oportunidade pra você usar isso. Você falou que o facebook você utiliza pra 
se comunicar, não como trabalho em sala de aula, 

P3 É, eu uso mais como comunicação, trabalho... até porque os alunos, no facebook, eles já 
não tão sentindo mais interesse. Os do Cubatão, que tão começando a entrar agora no 
facebook, eles tão achando um máximo. Os daqui não tem mais tanto interesse. 

Ch Quais são as redes sociais que eles usam agora?   

P3 Whats app. 

Ch Mas é um Messenger? 

P3 Sim 

Ch São grupos fechados. 

P3 Tem, eles tem o grupinho da sala, e me excluem e me põe de novo, e vão falar coisa da 
professora e me excluem, então esse é o que... e a música né, a musica no celular. Lá, os 
sites de música, o kboing que eles usam muito, aquele letras e músicas, então é música e 
whatsapp hoje, então é muito  de modinha né. Facebook pra eles já está caidinho já.  

Ch Engraçado que o facebook também tem Messenger, da pra você fazer os grupinhos, né. 

P3 É que o whats app é moda. Mas é que nem foi o Orkut né, surgiu o facebook, e meu deus, 
está caidinho, e a tendência é todo mundo migrar pro whats app e o facebook ser 
esquecido que nem o Orkut e não vai demorar muito. É porque eu já estou vendo o pessoal 
bem caído. 

Ch Na minha opinião  o facebook ainda tem umas possibilidade que o whats app não tem.. 

P3 Sim, mas e que não vai demorar muito pro whats app ter porque cada dia tão inventando 
uma coisa nova ali.  

Ch E o twinter você chegou a utilizar? Você tem? 

P3 Não, não utilizou 

Ch Você particularmente não usa?  

P3 Porque como eu falei o facebook eu uso mais pra comunicação, eu não fico postando 
“ah...” aquelas coisas, o bom dia, que nem no whats app  “ah pessoal, alguém sabe 
quando é aquela reposição de aula” ou pro alunos “pessoal, trabalho, vamos entregar” 
então eu uso mais pra me comunicar.  

Ch E entre os professores, vocês se comunicam? 

P3 Sim, por exemplo, descobri antes de ontem que no meio do conselho de classe, né, daí 
veio a Berenice e falou, ela foi a primeira a saber antes de jogar no email, “a distribuição de 
aula de aula”, aqui no whats app, grupo do professor, na hora eu escutei, mandei 
informação.  

Ch Quando você vai preparar alguma aula, que utilize os meios de comunicação, as mídias, 
enfim, como que você faz essa escolha? De que material que você vai utilizar, de que 
recurso? Como que você vai abordar isso? 

P3 Assim, primeiro, quando eu penso no conteúdo lá no PTD, eu já penso na mídia que eu 
vou usar, então as vezes eu descubro um vídeo que eu vou usar, ou que nem eu estou 
baixando muito PowerPoint pronto, porque eu estou achando os Power-point, num site tem 
uns PowerPoint muito legal. Então eu guardo todos os Power-pont, daí no começo do ano, 
quando é pra fazer o PTD eu pego umas três semanas antes e vou dividindo esse material, 
nossa esse material é bom pra sei lá pra trabalhar o simple present. Então, na verdade eu 
monto meu conteúdo em cima do material (Ch: que tem disponível) eu acho muito mais 
fácil fazer  assim. Obvio que durante o ano você muda tudo a sua estratégia, mas 
primeiramente eu acho uma coisa assim extremamente interessante, que nem eu tava 
vendo um vídeo lá do  todo mundo odeia o Cris, tem uma parte que eles falam muita gíria, 
assim ne, e ele fala devagar, e o ator tem uma dicção boa pra entender o inglês, então eu 
achei o máximo um episódio Everybody hates Cris. Daí eu pensei, “não, vou ter que usar 
isso em sala de aula”, daí depois que eu fui pensar que conteúdo que pragmático eu ia 
trabalhar em cima disse. Então eu descubro e já sei que vou trabalhar em sala de aula 
aquilo ali. É assim eu vou montando as minhas aulas.  

Ch Você vai vendo o que encaixa no conteúdo.  

P3 Aham, é mais ou menos assim. 

Ch E por exemplo, você faz algum tipo de pesquisa com os alunos, você chega a perguntar ou 
consultar eles o que que eles gostariam mais, se eles gostam mais de algum tipo de 
abordagem, de alguma mídia, de alguma coisa? 

P3 Então pena que eu não trouxe, está lá em casa, se você quiser, eu fiz, eu faço a pesquisa 
no final do ano, principalmente nesses dias assim que não tem mais aula, eu pergunto pra 
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eles, qual que foi a atividade que eles mais gostaram de fazer, que eles mais aprenderam, 
né, e o conteúdo, que conteúdo? Eu faço umas três perguntinhas assim sobre isso e esse 
ano, principalmente o ensino médio, eles gostaram das apresentações, que eles formam o 
grupinho, eu dou algum tempo. O último tema foi tecnologia. Eles tinham que pesquisar 
alguma sobre alguma coisa tecnológica e apresentar, daí então foi muito legal que assim 
uns apresentaram por exemplo a camisinha. “nossa professora, mas não é tecnológico”. E 
surgiu um debate na sala: “é tecnológico. Pra, sabe, 500 anos atrás...” então mistura 
história, mistura... então eles adoraram. E eu deixo rolar na sala. Rola debate, eles se 
brigam, e eu vou deixando, sabe. E por isso que muita gente acha que eu não dou aula. 
Daí... que eu não sou a professora, daí eu deixo rola, e muitos responderam que foi as 
apresentações e em segundo lugar, principalmente os vídeos né, que eu passo em sala de 
aula. Daí eu faço isso daí.  

Ch Você já chegou a usar blog com eles,  

P3 Eu tentei fazer no Cubatão, o ano passado, tentei criar um site com eles, né, site do próprio 
colégio que não tinha. Que todo mundo falou, porque lá no Cubatão todo mundo, 
“tecnologia, ah manda pra Renata”, mas não é pelo fato de eu sabe, é pelo fato que eu uso 
mais, de todo lá que são professores, os QPM que são professores mais velhos, são mais 
parados, no tempo, então tudo que... a diretora resolveu fazer um site pra escola, né, pra 
postar as fotos e tal e eu falei que eu já tinha feito um site na faculdade, que né, eu poderia 
ajudar, só que eu poderia ajudar, me jogaram:: “ a Renata faz”. Então eu tentei fazer, mas 
um dia a internet pegava outro dia a internet não pegava, sabe? Daí eu sentava com os 
alunos em volta de um computador , clicava lá e demorava meia hora, então... e os alunos, 
sabe, ficavam naquela expectativa de não ter nada o que fazer, ter que esperar, então tive 
que cortar, porque (Ch: não dava)não dava mesmo (Ch: não rendia) é. Lá foi bem 
complicado. 

Ch Mas eles já chegaram a pedir pra você “ah professora, vamos trabalhar com algum 
conteúdo da televisão” ou “ah, vamos trabalhar com revista, jornal” essas coisas? 

P3 Não, se você perguntar pra qualquer aluno, que nem nos perguntamos “o que você quer 
trabalhar o ano que vem”, de 50 folhas que eu recebi 2 deram resposta: “ah, vídeo”, eles só 
jogam assim. “ah, nada”. Eles não tem, eles não... sabe, não tem perspectiva. O que vier... 
hoje na, como que é... na geração de hoje, que eu me incluo na geração deles, “ah, 
qualquer coisa ta bom” 

Ch É, se eles puderem escolher eles não querem fazer nada, essa que é a verdade. 

P3 Nada 

Ch E você já desenvolveu, não sei, assim, quando você ta dando aula, alguma experiência ou 
algum projeto a longo prazo que trabalhe com mídia, já participou de alguma outra coisa? 

P3 Eu estava com o projeto esse ano de acompanhamento pedagógico, lá no Cubatão, só que 
daí eu trabalhava mais com jogos, caseiros. Nós mesmos fazíamos os jogos, que também 
não deixa de ser uma tecnologia... nós mesmo fazíamos os jogos, batalha naval, fiz twister 
com eles eu fiz vários, a gente fez dama, fizemos xadrez e trabalhávamos mais jogos 
pedagógicos, assim, de concentração, e tal. E.. ah, trabalhei muito no começo do ano, 
quando .. é que é bem complicado também a questão de data show, que você tem que 
reservar, você tem que preparar  a sala, você tem que... Como eu não tinha sala, eu 
trabalhava com eles no pátio, assim, no pátio, na quadra, não tinha sala pra 
acompanhamento, então eu tinha que reservar sala da biblioteca antes, mas no começo do 
ano eu consegui trabalhar muito com o quadro interativo. Eles amavam pegar aquela 
caneta e riscar na parede. Então eu consegui trabalhar com eles no começo do ano 
bastante, só que daí a biblioteca foi sala pra um curso lá, daí as pedagogas começaram a 
usar a biblioteca, daí eu não pude mais usar. Infelizmente. 

Ch Mas em relação a utilização dos meios de comunicação, das mídias, não teve nenhum 
projeto específico, por exemplo, durante as tuas aulas, . 

P3 É, eu tentei lá na tela interativa, a gente... eu estava promovendo, fazendo atividades 
dentro daquilo ali, sabe, porque daí professora, “ah, tem aquele caça palavras”, tinha cross 
words pra você montar, então eu tentei levar pra sala pra eles montarem  caça-palavras, 
pra eles montarem joguinhos mesmo, só que um dia dava, outro dia não tinha sala, outro 
dia não tinha energia no Cubatão. Então assim não deu pra desenvolver, era só os dias 
assim, um dia lá ou outro eu conseguia. 

Ch Você usava essa lousa interativa com acesso a internet? 

P3  Não 

Ch Como que você utilizava ela? 
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P3 Eu utilizava com programas que eu baixava o pendrive e colocava lá e mais por exemplo, 
método né? Tecnologia. Ia fazer alguma atividade, um texto, alguma poesia, eu escrevia 
naquele quadro, e eles tinham que circular o sujeito lá, o predicado,  e dentro desse data-
show laranja tem, se não me engano, 3 programas de historia, geografia, tem um que é um 
mapa mundial, que você vai clicando em cima e aparece todos os países, né, todos os 
lugares, então fazia os joguinhos com eles. “ah, qual que é a América do sul?” daí eles 
tinham que sair correndo, ficar clicando e me mostrar qual que era, 

Ch Mas você acha que essa atividade que você desenvolvia com eles, você conseguiria 
desenvolver sem ter esse equipamento? 

P3 Conseguiria mas como muito mais trabalho. Muito mais trabalho porque eu teria que 
imprimir, baixar umas imagens do mapa lá, né, que desse pra imprimir, desse pra pintar, 
sabe, aquelas pra pintar a América do Sul, daí eu teria que juntar num papel grande, então 
manualmente iria gastar muito tempo  e não teria, não tenho esse tempo hábil pra fazer 

Ch Você acha então que teria um ganho no processo com esse equipamento, essa... esse 
instrumento ? 

P3 Sim, 

Ch E você já desenvolveu alguma atividade em conjunto com algum professor  

P3 Já 

Ch E deu certo? 

P3 Mas assim, professor bem íntimo, sabe? Que a gente tava pensando... a professora 
Jéssica, grávida, já desenvolvemos, a gente foi trabalhar Paulo Leminski né, daí ela 
trabalhava que eu também sou, no Cubatão eu sou professora de inglês e ano passado eu 
dava sala de apoio de apoio com ela, então nos conseguimos trabalhar uma coisa bem 
legal, ela trabalhou assim a história d Paulo Leminski, que foi e tal, e daí no outro dia eu 
trabalhava as obras dele, daí no outro dia com ela eles tinham que escolher uma obra. Daí 
eles ensaiavam comigo pra apresentar, então foi essa troca, mas a gente não conseguia 
fazer... juntar todos na mesma turma porque era mais, assim, coisa do sistema da escola. 
A escola é pequena não da pra juntar duas turmas, sabe? Daí a gente só conseguiu juntar 
todo mundo, eu e ela dentro de sala de aula, na semana de interação. 

Ch Quantos alunos tem em media lá no Cubatão por sala? 

P3 Ah, depende muito, por exemplo, o 6º ano de manhã, a gente terminou com 30 alunos, e o 
9º com 9, então eu não vou dar essa média porque... (Ch: varia bastante) aham.. 

Ch Mas ainda é menos que aqui? 

P3 Ah sim, aqui todas as turmas que eu tenho em média 40 alunos. (Ch: É bem diferente!) 

Ch É, a aula que eu assisti do professor 4 acho que tinham 6, 7... 

P3 Provavelmente do 9º ano que ele tem  

Ch E foi a tarde ainda, né, não sei se tem alguma turma desse ano,  

P3 7º e 9º tem média de aluno ao  

Ch Eu achei interessante porque, querendo ou não, é um ganho pros alunos porque eles tem 
uma qualidade de ensino muito... o professor tem a possibilidade de dar atenção de ver o 
caderno de cada um, muito melhor, né, mas enfim... existem as possibilidades e as 
dificuldades também. Se eu te pedisse pra definir o que é mídia educação, como que você 
definiria? Você já teve algum contato com esse termo, com esse conceito na tua 
graduação, nenhuma das suas pesquisas você conseguiu? 

P3 Eu posso definir assim, como que eu posso (Ch: intuitivamente) é... definir não definição 
teórica, embasada, né, não!  Mídia educação eu poderia definir como metodologia, 
metodologia, é.. metodologia nova, uma nova, não é nova, do século 21, digamos assim, 
mídia educação, 

Ch Você teria ideia de como funcionaria isso na pratica? 

P3 Como assim? 

Ch A questão da mídia educação você faz ideia de como funcionaria, intuitivamente falando 

P3 Acho que é você utilizar os apetrechos tecnológicos dentro da sala de aulas pra 
aprendizagem, ensino-aprendizagem.  

Ch E você acha que você trabalha dentro de uma perspectiva mídia educativa? 

P3 Eu trabalho em cima de, vou ser vem real, eu trabalho em cima de teste. Vou levar o 
celular: “pessoal, use o celular.” Se eu ver que deu certo eu continuo se eu não ver, vamos 
tentar a outra mídia, vamos tentar outro método, metodologia.   

Ch Mas na tua concepção, do exemplo que você deu aqui pra mim, essa explicação do que 
era mídia educação, você acha que você trabalha nessa perspectiva? 
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P3 Assim eu tento, não sei se eu... eu tento assim, né, colocar a mídia... é, as novas mídias: 
whatsapp. Não sei se eu estou conseguindo colocar na educação assim, mas como... ah, 
acho que eu estou sim. No fundo no fundo, a gente tenta. 

Ch Você falou que seria um processo metodológico, seria um recuso metodológico pra auxiliar 
o professor em sala de aula 

P3 É.. não só o método né, a gente está usando o dia-a-dia do aluno dentro de sala de aula, é 
você trazer a realidade dele de casa, da rua pra sala de aula, porque hoje em dia a mídia 
está em todo lugar,  

Ch E você acha que nesse teu processo você consegue trabalhar o pensamento critico do 
aluno, pra questão das mídias,   

P3 Ah, é bem difícil, é extremamente difícil porque eu vejo assim, acredito assim, a criança ela 
já nasce assistindo a globo, ao SBT, sabe? A mãe põe dentro da Peppa Pig e fica lá o dia 
inteiro, então você chegar, é bem difícil chegar pro aluno e falar emitir uma opinião sobre 
“ah, o que que você acha daquele assalto?” ele vai te responder igualzinho ao que o Willian 
Bonner falou lá no jornal. Ele não vai ter a opinião dele, ele vai ter, ele só vai ter o espelho 
do que a televisão passou pra ele, do que o MSN, a internet passou pra ele, então o aluno, 
eu vejo assim que o aluno, da nova geração, os alunos né, eles tem esse espelho da 
internet e da televisão. Sim, sempre vai ter a exceção , aquele aluno crítico que “ por que 
que a professora ta passando isso?” “mas eu não acredito que o homem pisou na lua”, vai 
ter, como sempre teve em toda a geração, mas é... hoje em dia 90, digamos, 95% é só 
espelho ... 

Ch Mas você busca trabalhar com eles isso, discutir quando você vai fazer alguma matéria , 
algum conteúdo, você busca discutir isso? 

P3 Principalmente, assim, quando alguma coisa que estoura, que nem, por exemplo, o 
mensalão, pra perguntar o que eles acharam na época, “o que eu vocês tão achando do 
governo de hoje?” “vocês concordam?”  principalmente aqui, iam fechar uma sala de 
terceiro ano, né, “vocês concordam?”” ah, não!” sabe?   principalmente quando é coisa 
assim mundial eles meio que espelham .. mas quando foi perguntado pra eles o que eles 
achavam, eu perguntei pro meu segundo ano o que que eles acharam do fechamento da 
turma do terceiro aqui de manhã, eles ficaram revoltados. E eu perguntei pra eles o que 
eles iam fazer pra modificar isso, quando eu falei o que eles iam fazer pra modificar isso foi 
o grande problema: nada né! Eles ficaram revoltados, não sei o que , mas no final das 
contas ele não iam fazer nada 

Ch E quando você vai trabalhar, você já chegou propor alguma atividade em que eles 
produziam alguma, algum meio de comunicação? 

P3 Então, nesse trabalho que eu peço pra eles todo o bimestre, eu dou um tema, eu jogo um 
tema, e trabalho esse tema o mês todo né, e daí eles tem que apresentar, daí eu deixo 
livre, eles trazem TV, teve aluno que montou vídeo, “posso montar teatro”, posso montar 
vídeo” então eu deixo livre pra eles. No primeiro bimestre foi bem fraquinho, só pegaram o 
papel, uma folha de papel e apresentou  e teve um grupo que passou umas imagens numa 
TV pendrive e daí eu elogiei o grupo  e daí no segundo bimestre eles viram que eu gostei 
então eles... daí apresentação boa todo ano fica só no quarto bimestre. Então eles vão 
desenvolvendo, “ai o que a gente pode fazer, que a professora gostou” daí eles 
desenvolvem o que eles querem, tem aluno que desenvolve vídeo, que faz vídeo em casa 
apresentando, tem aluno que... do data-show que faz Power-point faz sessão de imagem,  
ele vão.... aqueles movemaker eles fazem também, eles adoram fazer movemaker. Então 
eu deixo livro e eles, eles... é criatividade deles,  vão ate um limite, ele fazem  

Ch E propostas que não são ligadas tanto aos eletrônicos, por exemplo, algum material 
impresso, alguma coisa assim, eles trabalham? Rádio... 

P3 Então, sim. Que nem, a gente vai trabalhar uma analise de uma musica né... só que a 
maioria  ainda,  eles vão analisar a musica, escrevam! que nem, teve uma vez pra 
produção de uma poesia, vamos produzir  no papel e tal, mas eles acabam trazendo no 
celular. “Ah prof. está aqui” a maioria acaba.... e eu deixo né, falei “não tudo bem, o 
trabalho está pronto”. Eu não disse qual seria o material que teria que trazer, mas eu.. é... 
você tenta trazer pra trabalhar mas daí acaba ficando diverso. Você trabalha um vídeo com 
eles, e daí escreva sobre o vídeo,  mas tem aluno que não escreve sobre o vídeo  e traz 
outro vídeo, mas daí tem tudo a ver e eu avalio pelo que o aluno trouxe. Geralmente faço 
assim.  

Ch Você chegou a usar, como metodologia também, chegou a trabalhar com eles com jornal 
mural ? 



164 

 

P3 Não, 

Ch Não? Nunca? Você ,sem ser com os seus alunos, em algum momento.. jornal mural 

P3 Jornal e trabalhei uma vez com jornal no 9º ano, em português, em 2010 eu trabalhei muito 
com notícia que eles tinham que fazer... não sei como é o jornal mural, mas eu trouxe 
varias noticias pra eles, mostrei que cada, uma uma mesma notícia tinha várias visões, 
podia dar várias visões, depende da noticia, e tiveram que produzir uma noticia. Eu levei 
jornal, teve gente que fez jornalzinho, teve gente que fez vídeo, então eu trabalhei assim, 
mas esse mural jornal eu não sei . 

Ch No português ou no inglês 

P3 No português! Aham. 

Ch No inglês você não chegou a trabalhar? 

P3 No inglês eu tentei só que é muita escassez de, eu vejo no inglês muita escassez de 
instrumentos. Eu tenho o New York Times, que uma vez eu estava fazendo o pedido, vinha 
lá em casa, daí era um, daí eu tentava tirar Xerox da noticia só que é muito caro,  e aqui 
eles só dão vinte copias, 30 pra vocês, daí eu tirei já foi. Daí eu tiro foto pra eles ou pego 
da internet, só que quando você vai trabalhar com noticia daí eles não querem mexer na 
internet, só com musica. Daí eles trabalham se você trouxer impresso e pra passar pra eles 
beleza, vai que vai na sala de aula,  mas se você pedir pra eles pesquisar eles baixarem , 
eles  não querem. Porque se e noticia, jornal eles não querem encher o telefone deles... e 
fica muito difícil pra mim ficar tirando Xerox , sabe,  

Ch É mais essa questão da logística do processo de como abordar com eles? 

P3 Sim, sim, daí eu achei mais complicado. Não funcionou, quando eu tentei trabalhar com 
uma coisa assim. 

Ch Em termos de recurso? 

P3 É... 

Ch É isso. Acho que foram todas, só deixa eu dar o ultimo confere...  

P3 Tem uma que você pediu pra eu responder no final e não sei se eu respondi . 

Ch Você quer, você conseguiu pensar? 

P3 Você me ajudou bastante, por exemplo, o eu que eu espero de um curso? por exemplo, 
novas informações, que eu não conheço. Você me deu a informação lá do Google drive, 
então isso daí caiu pra mim como uma luva. Então eu espero isso, novas tecnologias que 
eu não conheço,  enfim, site que ajudem a minha metodologia na sala de aula, na 
educação em geral  

Ch Obrigada... 

 
Entrevista professor 4, dia 27 de novembro, no Colégio Estadual Cubatão. 

Ch seu nome completo professor? 

P4 xxxxxxxxxxxxxxxx  

Ch Sua data de nascimento? 

P4 Trinta de outubro de 1976. 

Ch Onde que o senhor nasceu? 

P4 Ponta Grossa. 

Ch Ponta Grossa, tempo de serviço como docente? 

P4 Dezoito anos. 

Ch Dezoito anos, e 

P4 Doze como professor de informática e seis como professor de português. 

Ch Prof legal, e aqui em Guaratuba quanto tempo faz que o professor da aula? Não só nessa 
escola não sei se o professor já deu aula em outra escola. 

P4 Três anos. 

Ch Três anos, é o senhor mora aqui mora em que cidade? 

P4 Moro em Itapoá. 

Ch Itapoá, o senhor da aula lá também? 

P4 Não. 

Ch Não, só.. . só tá ligado ao município de...  

P4 Ao estado. 

Ch Ao estado. 

P4 Ao estado do Paraná. 

Ch E lotado daí no caso em Guaratuba é isso? 
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P4 Lotado em Guaratuba aqui no Colégio Cubatão. 

Ch Só nessa Escola o senhor tá dando aula agora? 

P4 Só Nessa escola. 

Ch Quantas horas aula que o senhor tem aqui? 

P4 Quarenta. 

Ch Quarenta, é o senhor da aula de manhã, de tarde e de noite? 

P4 Manhã, tarde e noite. 

Ch Quando o professor vem pra cá o senhor fica aonde? O senhor vai e vem todo dia? 

P4 Eu fico numa casa alugada porque aqui é uma escola de difícil acesso né longe do centro, 
acesso por estrada de chão então eu fico numa casa alugada. 

Ch Por você? 

P4 Por mim mesmo. 

Ch Não existe nenhum alojamento para os professores aqui? 

P4 Não. 

Ch Não. 

P4 Todos os professores pagam aluguel alimentação para trabalhar. 

Ch E é perto da escola? 

P4 Sim a escola que eu, a casa que eu fico é próximo à escola. 

Ch O professor pra se deslocar da sua cidade Itapoá até aqui vem como? Carro próprio, 
ônibus? 

P4 Eu venho de ônibus. 

Ch Ônibus. Tem alguma linha que traz até aqui? 

P4 Tem uma linha que traz é na segunda e na sexta feira. 

Ch Ah tá, daí o professor vem que, que, que dia pra cá?  

P4 Eu venho na segunda. 

Ch Na segunda-feira? 

P4 Isso. 

Ch Passa a semana inteira aqui? 

P4 Retorno na sexta de manhã. 

Ch Ah legal.  

P4 Eu venho na segunda final da tarde e retorno na sexta de manhã. 

Ch O professor já morou em Guaratuba em algum momento da sua vida? 

P4 Não. 

Ch Não, sempre em Itapoá quando, quando estava... 

P4 Depois que eu entrei pro comecei a trabalhar pro estado do Paraná sempre morei em 
Itapoá.  

Ch Porque que o professor escolheu da aula aqui no município de Guaratuba? 

P4 Pela proximidade da minha casa. 

Ch Ah ta. 

P4 Questão domiciliar. 

Ch O professor é concursado do estado? 

P4 Sim. 

Ch É, professor qual que é sua formação acadêmica? Tanto de graduação o senhor falou que 
tava fazendo uma, uma especialização também.  

P4 A minha graduação é letras, licenciatura português pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa conclusão em 2005 e a minha especialização é latu senso em tecnologias na 
educação é modalidade EAD pela PUC do Rio de Janeiro. 

Ch O senhor tá cursando ainda essa especialização. 

P4 Não eu já concluí. 

Ch Terminou? 

P4 Concluí em 2012. 

Ch Ah faz tempinho já. É professor tem algum outro interesse tem mais algum interesse de 
formação é acadêmica ou algum outro curso de formação continuada que o senhor tem 
interesse em fazer em alguma outra área? 

P4 Eu acabei de terminar um curso de formação continuada da SEED do Paraná éh... fugiu o 
nome mais já vai voltar, tutor!  Tutoria. 

Ch Ah! Pra tutoria. 

P4 Isso, pra tutoria é como eu já falei pra você durante doze anos eu fui instrutor ou professor 
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de informática né então a área das tecnologias é sempre, tecnologias ligadas à educação 
né, sempre me atraiu né, eu sempre estive com então é algo que, que, que, que eu 
continuamente é busco né formação. É por ser formado em letras né naturalmente eu 
tenho um gosto é especial pela literatura né, então logicamente que eu to buscando cada 
vez mais formação tanto em cursos de formação continuado como em nível mesmo de 
mestrado, doutorado, tanto a área das tecnologias como na área da literatura. 

Ch É esse curso de formação continuada que o professor fez faz pouco tempo que terminou? 

P4 Sim foi agora em, nós estamos em novembro foi em setembro. 

Ch Foi, foram quanto tempo, quantos meses de curso? 

P4 Era um curso de... ai hum era horas né acho que era um curso de sessenta horas eu acho 

Ch Sessenta horas, ih. 

P4 Cinco módulos.  

Ch Aham. 

P4 Cinco módulos, um curso difícil, assim muito exigido né, um conteúdo denso, forte, 
bastante exigente.   

Ch Pra tutoria de educação à distância? É isso? 

P4 Tutoria é tutoria de educação à distância em nível de graduação.  

Ch Legal. 

P4 Né pra trabalhar com graduados já. 

Ch E foi pela SEED mesmo?. 

P4 SEED. 

Ch Éh, o professor tem alguma outra atividade econômica além da, da docência ou não, só da 
aula?  

P4 Não, só professor. 

Ch Professor, o senhor fez um curso de especialização que tinha a ver com as tecnologias na 
educação, mais como foi a sua graduação? Ou mesmo a especialização como que o 
senhor acha que foi a questão da inserção das tecnologias dos meios de comunicação no 
processo de ensino aprendizagem em sala de aula? 

P4 Na graduação né que eu concluí em 2004 na UEPG uma das faculdades a faculdade de 
letras mais antiga do Paraná é, eu avalio que o uso da tecnologia pelos docentes para nós 
acadêmicos é, nota-se baixíssimo. Pouco usado, não fazia parte assim da nossa realidade, 
o máximo que agente usava era na aula era assistir um filme né, dificilmente, não tivemos 
assim em cinco anos de graduação nenhuma aula no laboratório de informática né, ou 
uma aula em que o professor, é usasse Power-point né, as mídias em geral né, geralmente 
era usado o vídeo né, o filme né, o documentário né, mais muito bem usado, mais era em 
termos de tecnologia, qual tecnologia era usada? No máximo a televisão e o vídeo né pra 
passar filmes, trechos de filmes documentários.  

Ch E assim, pensando na discussão de, porque em 2004 não era como é hoje né mas já 
existia vários recursos pro ensino ne, pensando que vocês eram estudantes de graduação 
num curso de licenciatura que tratava de linguagem, como que era a abordagem teórica 
sobre isso? Existe alguma discussão sobre? Tinha alguma disciplina responsável por isso? 
Em como vocês iam abordar, utilizar esses tipo de instrumento na aula?  

P4 Sim... todas as  disciplinas de metodologia, de língua portuguesa, metodologia de ensino 
aplicado a língua estrangeira, né, metodologia do ensino de literatura, todas as 
metodologias abordavam, né, teoricamente, o uso das tecnologias.  

Ch Mas em relação a pratica vocês tinham alguma coisa? 

P4 Não, 

Ch Não? E na especialização você já sentiu alguma diferença, alguma mudança na 
discussão? 

P4 A especialização, né o titulo já era tecnologia em educação, esse ai sim, era teoria e 
pratica, ate por já ser educação a distancia, você já ta fazendo as atividades por meio 
tecnológico. Ai a gente teve daí uma ampliação, um aprofundamento, da compreensão do 
que é tecnologia educacional, e me marcou muito um texto... eu sou falho pra gravar nome 
dos especialistas das áreas da educação, não me vem o nome agora... os grandes 
autores, né, da atualidade, num dos textos ele começava dizendo assim: “ o giz, o livro 
didático também são tecnologias, são meios para se chegar a aprendizagem, então 
sempre usamos tecnologia na educação”. Claro que hoje a gente ta com, a gente pensa 
em tecnologia já vem o computador, a internet né, mas o fundamental  na aprendizagem 
não é a tecnologia, o fundamental na aprendizagem é a interação dos sujeitos da 
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aprendizagem, né. Professor e aluno mediados pelo conteúdo. Eu costumo dizer que, pra 
mim, o fundamental na aprendizagem é o conteúdo. O principal é o conteúdo, né. É como 
eu, professor, vou mediar a relação do aluno e a minha própria relação com esse conteúdo 
com o aluno é o que vai gerar novas aprendizagens. 

Ch O professor definiu, dando exemplos, do que seria a tecnologia, ne, o professor tava dando 
aula hoje, falando sobre sinônimos, você acha que meios de comunicação, mídias e 
tecnologias podem ser sinônimos, ou o professor consegue entender ele de alguma forma 
diferente? Como que o professor poderia conceituar ou exemplificar o que seria um meio 
de comunicação, daí uma mídia? Porque a tecnologia o professor já disse né. 

P4 É... sinônimos, parecidos, não são iguais, né, não são iguais né. Acho que o meio de 
comunicação, qualquer possibilidade que a gente tenha de enviar e receber uma 
informação, né, uma carta, o correio que existe a quantos anos, ainda é um meio de 
comunicação bastante usado, né. Enviar uma carta, escrever uma carta... tem um 
problema ai no comércio, as vezes a própria justiça pede, “ah então você vai enviar uma 
carta registrada pra gente anexar ao processo pra comprovar que você fez a tua parte 
enquanto, enquanto vítima, né, da ação que você está movendo. Precisamos de uma 
prova que você entrou em contato com a empresa”, né.. né? Então uma carta registrada é 
uma prova, então meio é qualquer coisa que me permite que eu envie informação e receba 
informação.  Agora mídias, pra diferenciar do meio, eu penso que a mídia está ligada a 
multiplicidade de linguagem, meu entendimento de mídia é esse. Que é um meio de 
comunicação mas que, em si, ele possui diversas linguagens, você consegue unir o áudio 
ao visual, né, e assim por diante. Não sei se eu estou certo. 

Ch Na verdade não tem certo. O que eu quero saber é o entendimento que os professores 
tem mesmo. E é legal porque as respostas elas são distintas, mas elas caminham, assim, 
(PL: por um fio condutor?) é... elas tem uma lógica , tem muita semelhança, não se é por 
causa da área. Os professores da área da linguagem também eles tem uma compreensão 
um pouco mais, talvez mais elaborada do que seria. 

P4 Ai é o campo semântico das palavras.  

Ch É bem interessante! É... professor, você mora em Itapoá, fez a faculdade em ponta grossa. 
Você já deu aula em algum outro lugar que não fosse Guaratuba? 

P4 Em Itapoá, no inicio eu trabalhei em um colégio estadual Nereu Ramos, que está no 
município de Itapoá. É.... trabalhei também no litoral sul de Santa Catarina, em Garopaba. 
E como instrutor de informática, né, eu não gosto do termo instrutor, mas quando eu 
comecei lá em 1998, no SENAC, né, SENAC, SESI, numa outra escola menor que eu 
trabalhei, o termo que se usava era instrutor, e até serviu, né, mas muitos vai dizer, 
instrutor é o mesmo da academia, lá de ginástica. Nome estranho né, porque eu não 
trabalho com o corpo, eu trabalho tecnologia mas para melhorar o conhecimento das 
pessoas né, e esse rótulo, esse... que pra mim era estigmatizante, até serviu como impulso 
para mim buscar uma graduação, né, “eu não quero ser chamado de instrutor, né, eu 
quero....” e eu consegui isso, mesmo sem ter graduação, trabalhando com informática que 
os alunos me chamassem de professor, né, de professor, 

Ch E por que ser professor, além dessa questão da estigmatização, do rótulo.. você já tinha 
alguma afinidade com a área ? o que que te levou a fazer a graduação? 

P4 Olha, eu li a uns 2 anos atrás, na revista Pátio, revista pedagógica pátio, um artigo 
cientifico com o titulo “de onde nasce a paixão de ser professor”, né, e puxando assim pela 
memória, os cientistas que escreveram, eles fizeram uma associação da imagem da 
primeira educadora que a gente tem, que é a mãe. Eles tentaram usar esse, essa metáfora 
pra dizer que “olha, uma das possibilidades que aquela educação que você recebeu em 
casa, ou né, que você se espelhava no exemplo de um adulto, e os próprios pais né. Eu 
sou o filho mais novo de uma família de 16 irmãos, né, 16 irmãos.  14 naturais do meu pai 
e da minha mãe, o mais velho do primeiro casamento, e mais um filho adotivo. Então o 
meu pai e a minha mãe estudaram pouco, né. Meu pai estudou só até a 4ª série,  a mãe 
estudou só até a 3ª serie, Mas trabalharam. Meu pai, depois que saiu do exercito, já foi pra 
rede ferroviária, daí fez carreira como maquinista. A minha mãe sempre foi do lar e 
diarista, né, mas marca muito, quando a gente é criança, quando você está sendo levado 
pra escola pelo seu pai, pela sua mãe, aquela conversa que o pai e a mãe, meu pai e 
minha mãe tiveram com o professor, com a primeira professora, com o diretor da escola 
“olha, esse aqui é meu filho, aqui na escola ele vai lhe respeitar, você professor, você 
professora, como se fosse o pai e a mãe”. Então aquilo faz os olhos da gente, criança, 
brilhar ne, “nossa, meu pai, minha mãe querem que eu trate esse professor ou professora 
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como pai e a mãe”. Então acho que aí começa já um desejo né, uma paixão.. e também os 
bom exemplos de professores que você tem ao longo da sua trajetória escolar. Acho que 
ai que começa mesmo esse querer ser professor. 

Ch E porque letras, professor? 

P4 Ai , com certeza, é o melhor exemplo... quando eu fui escolher fazer o curso de letras, me 
inscrever pro vestibular, né, porque a escolha começa ali, a imagem que me veio a cabeça 
pra tomar a decisão, foi da minha professora de língua portuguesa, de literatura, do 
primeiro ano do ensino médio, do colégio regente Feijó, em 1992, eu acho. Primeiro ano, 
professora Eliane. A imagem que me veio a cabeça foi a professora, financeiramente muito 
bem resolvida, ela era da classe alta da cidade, morava praticamente ao lado do colégio, 
no centro da cidade, num prédio riquíssimo. Então assim, convidava alunos “ ah, vão na 
minha casa. Entrando na minha sala vocês vai ver, assim, num pedestal, o livro de 
Camões, os Lusíadas”, e a gente ficava imaginando o universo dela, e percebemos que 
ela não estava professora pela questão financeira, mas ela dava umas aulas assim com 
tato preparo técnico e com tanta dedicação, dedicação que aquilo  me marcou 
profundamente um trabalho de literatura que a gente fez no primeiro ano do ensino médio. 
Eu me lembro até hoje, era sobre José de Anchieta. Ela conduziu os trabalhos em grupo, 
as apresentações que o meu grupo e os outro grupos fizeram. Isso foi marcante pra que 
eu escolhesse letras. 

Ch E tem mais algum da sua família que é professor também? 

P4 Eu tenho mais um irmão.. é.. eu tenho 38, sou mais novo. É o irmão, dos homens, é o 
numero 3. Ele, acho que é uns 8 anos mais velho do que eu, e ele se formou em letras 
também, letras- português, lá na UEPG antes do que eu.  

Ch E depois de você teve algum sobrinho, alguém mais? 

P4 Que se formou professor? Não.  

Ch Professor, você falou que deu aula em algumas outras cidades, embora sejam cidades 
litorâneas também, e você falou que deu aula na área central de Guaratuba, no colégio 
Gratulino, você vê alguma diferença entre os alunos daqui, ou com o processo de ensino 
aprendizagem daqui , com o professo de ensino aprendizagem de lá, ou das outras 
localidades que você deu aula? 

P4 Vamos só especificar a pergunta. Você que  eu compare o litoral com uma cidade da serra 
e também compare o litoral com a área rural. Ah então vamos por partes. Entre o litoral e 
uma cidade como ponta grossa, Curitiba, ver ser eu vejo diferença na aprendizagem ou 
nos alunos? 

Ch No processo. 

P4 No processo todo? No processo com um todo... há diferença. Pensa numa cidade 
industrial como ponta grossa Curitiba, onde o mercado de trabalho esta mais próximo da 
escola, aham um... você professor, a escola em si consegue transmitir mais perspectivas  
para o estudante de conseguir mostrar a função da aprendizagem no desenvolvimento 
pessoal, né, mas também para a inserção para o mercado de trabalho. Penso que, hoje, a 
maioria das pessoas que vem  morar no litoral, elas já procuram uma qualidade de vida 
melhor, uma qualidade de vida melhor, então, o perfil do estudante que veio da cidade 
grande para o litoral, ele é diferente  daquele do nativo do litoral. Ah uma diferença ai, 
porque a perspectiva do nativo é continuar no seu local porque ele já tem uma qualidade 
de vida ali. Do que veio ele quer se manter nessa qualidade de vida, mas ele já 
experimentou a vida lá na cidade grande, e ele sabe que se ele voltar com mais, com um 
grau de estudo maior de conhecimento ele tem uma perspectiva grande de ganhar dinheiro 
lá, na cidade grande, com mais estudo. Pro estudante do litoral, área central de Guaratuba, 
um aluno ali do Joaquim Mafra, do Gratulino de Freitas, com os estudantes aqui do colégio 
estadual do Cubatão, eu não vejo diferença no estudante. O estudante é o mesmo 
adolescentes em qualquer lugar, né, eles querem descobrir, eles querem aprender, o que 
eu vejo é a diferença por perspectiva profissional, né. Enquanto o estudante do centro, da 
área urbana, ele tem uma perspectiva de mudar de vida, querer uma profissão melhor e 
ele percebe que isso se consegue com o estudo, já o estudante aqui da área rural, a 
maioria, nunca vamos generalizar, a maioria eles tem uma perspectiva de permanecer no 
campo né, permanecer no campo. E ai a gente não pode ter o preconceito para com essa 
perspectiva sem conhecer a realidade do sistema de produção. Um sistema de produção 
da banana, que é a cultura mais forte aqui do Cubatão, ele ainda é um sistema 
manufaturado, 95% manufaturado. Ele exige o trabalho manual, mas é um trabalho 
extremamente rentável. Então as pessoas que continuam aqui nessa rural de plantação de 
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banana são pessoas economicamente bem sucedidas, sem ter a necessidade de graus de 
estudo. 

Ch E em termos da pratica docente. Como que o professor vê a perspectiva? O que.. como é, 
pensando na área urbana e pensando na área rural, existe alguma diferença pra você 
conduzir o processo de aula, pra trabalhar, por exemplo, com os meios de comunicação, 
com as mídias, as formas acontecem de forma muito parecida? O acesso as tecnologias 
na escola, como que é? 

P4 Aqui, no colégio estadual Cubatão nos temos uma dificuldade de acesso à internet, né, 
mas é uma dificuldade de transmissão, né, muito lento. Nós não temos condições de fazer 
um acesso on line na aula. Eu não osso incluir no meu planejamento essa possibilidade, 
em momento nenhum, né. Mas fora isso, eu penso que o fundamental não é a tecnologia, 
é o planejamento, né. Eu esteja professor na escola localizada na área rural, escola na 
periferia da cidade ou no centro da cidade, o importante é o planejamento, né. Eu planejar 
a atividade, ter clareza dos conteúdos que pretende ensinar, né, e ai, a partir desse 
planejamento escolher qual é a melhor tecnologia, 

Ch Vocês tem sala de informática aqui na escola? laboratório? 

P4 Temos um laboratório de informática, infelizmente obsoleto. Nós não temos condições 
,mesmo essa turma, de oito, nove alunos,  facilita a aprendizagem com turmas menores, 
nós não temos condições hoje de levá-los pra usar o laboratório de informática.  Porque 
hoje o uso do laboratório de informática, professor e aluno, eu só consigo concebe o uso 
professor e aluno, se durante a sessão lá no laboratório de informática a gente puder 
acessar o Google. Pra fazer, iniciar uma pesquisa. Ou, né... Acessar o Google, e  a partir 
dali acessar o que o conteúdo exige, né. Então como nosso acesso a internet é muito 
fraco, né, é que a gente tem um problema. Se a gente vai no laboratório de informática e 
tem lá um, dois servidores pra quatro, pra oito monitores. Se a gente usar com 4 alunos o 
laboratório de informática, ai a secretaria não pode usar. E mais, se o pessoal da 
secretaria estiver acessando a internet, e na sala dos professores, na hora atividade, eu 
resolver fazer uma pesquisa na internet já cai o sina da secretaria.  

Ch E é wi-fi ou é por cabo a internet de vocês? 

P4 Bom, a distribuição aqui dentro da escola ela tem tanto por cabo quando por wi-fi. Não sei 
te explicar com ela chega aqui. 

Ch Em termos de transmissão né. 

P4 Isso você tem que conversar com o Dejalma que é o nosso secretário da escola e ele 
também trabalha com essa área de tecnologias e comunicação, sabe. Ele vai saber te 
explicar como que chega aqui, né. 

Ch Você falou até da hora atividade, e uma das perguntas que eu ia fazer é inclusive sobre 
isso. É... como que o professor prepara  a sua aula? Com o senhor prepara a sua aula 
aqui na hora atividade? Por causa dessa questão do acesso a internet você tem alguma 
dificuldade, enfrenta alguma barreira em relação a isso? Eixa pra fazer alguma coisa em 
sala, ou em outro lugar? 

P4 A barreira existe, né. Como te falei agora pouco.  Na minha hora atividade eu não posso 
acessar a internet porque eu vou atrapalhar o administrativo e a gente tem que enxergar a 
escola como um todo. Então, você como professor, não quer atrapalhar o administrativo. 
Então muitas vezes na minha hora atividade me dá uma agonia, né, porque, eu estou ali, 
né, preparando a aula a partir do meu plano de trabalho docente, ou lendo alguma coisa ali 
no livro didático, né, e o meu cérebro “opa” eu podia baixar tal música ai eu olho pro 
computador na sala de professores, mas não adianta. Mesmo que a secretaria não esteja 
usando, uma música de 3 minutos, que lá na minha casa, com internet via radio de 1 MB, 
essa musica demora 3 minutos, essa musica demora... uma musica tem o que, 70 MB? 
Nem isso. Uns 20 MB... é uma musica, vamos supor que a musica.. qualquer coisa que 
tenha 10 MB, a internet da minha casa, que é via rádio, que é de 1 MB, 10 megas  eu 
baixo em 2 minutos, né. 10MB aqui na escola vai demorar 30 minutos, se baixar, se não 
travar no meio, né. Então eu acabo no fazendo, entendeu? Então isso acaba impedindo 
muitas vezes que eu use as mídias da forma que eu gostaria de usar, né, que eu gostaria 
de usar. Nos temos ate dia 31 de dezembro agora, nos temos 6 horas-atividades para 
cada 20 horas. Passaremos a ter, em fevereiro, a partir de fevereiro sete horas atividades. 
Com sete horas, mesmo que fosse 4,  eu me recurso a levar trabalho pra casa, entendeu? 
porque nos enquanto classe trabalhadora de educadores nos lutamos pra criar a hora 
atividade para que eu, como professor, tenha a melhor qualidade de vida. O que que é ter 
a melhor qualidade de vida? É não levar trabalho pra casa. Então eu me recuso né, a fazer 
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downloads, ficar em casa... porque é aquela coisa também a gente tem que estabelecer 
um limite. Uma das, das... principais qualidades, ou é inerente ao trabalho do professor a 
pesquisa, é inerente. Não tem como você “eu sou professor e não gosto de pesquisar”. 
Então você está na profissão errada, né, é inerente. Nos precisamos pesquisar. Então se 
eu levar trabalho pra casa e começar a pesquisar eu não vou conseguir parar, né, porque 
o processo de pesquisa ele faz com que você vá aprofundando, aprofundando, 
detalhando, detalhando, né. E se eu tenho 7 horas-atividades, 3, 4 , 5, eu tenho  que dar 
conta do meu meu trabalho de professor. Qual é o trabalho do professor? Eu penso, eu 
tenho que ter clareza do meu trabalho e ter que dar conta do meu trabalho na escola, no 
local de trabalho. Então eu me recuso. Mas, por exemplo, para atendê-la nessa sua visita 
aqui a escola, eu me obriguei. Não adianta a chegar lá no colégio Cubatão e dizer que eu 
vou baixar lá uns vídeos que eu passei na aula de hoje lá. Não vou conseguir baixar. Então 
eu me obriguei a fazer em casa, e a minha esposa percebeu que eu estava e me 
perguntou “o que você tá fazendo?”, porque a minha esposa está se formando em 
pedagogia : “ a gente combinou que a gente não ia mais trazer trabalho pra casa”, eu falei 
“ de fato! Mas dessa vez eu preciso. Eu preciso demonstrar mas sem perder a... a... 
sequência didática. Eu não posso tornar a mídia  na educação um entrave para a 
aprendizagem, ela tem que se encaixar, então eu preciso ter os vídeos baixados, as 
musicas... né baixadas, então eu me obriguei a fazer esse trabalho em casa. Pensei “ah, 
15 minutinhos eu baixo, né,” mas cada vídeo que eu ia assistir lá no youtube, né, o 
mapeamento cerebral “ acho que da pra você, né?”  joga esse, joga aquele, então os 15 
minutinhos já virou 2 horas, né. É da natureza da pesquisa, da busca pelo conhecimento.  

Ch Professor, mas essa aula que o senhor fez é você utiliza essa mesma metodologia ou foi 
uma aula mais especial, elaborada que eu vinha assistir o processo? 

P4 O problema nesse colégio é a internet, ok? Mas as mídias na aula não precisa ser a partir 
da internet... (ch:sim...) você entendeu? então eu uso, nos temos ali, nos temos uma 
coleção dos DVDs da TV escola. Foi entregue nas escolas, e eu estava na escola lá em 
garopaba , em 2006. É 2006, né.. então eu já fui lá, eu já vi os DVDs  da área da  literatura 
e desde 2006 eu uso com, principalmente com o ensino médio, os documentário sobre os 
grande escritores da literatura brasileira, Machado de Assis, Drumont, João Cabral de Melo 
Neto, Cecília Meireles, Raquel de Queiroz, Vinícius de Morais,   Guimarães Rosa, né, 
então é um material que está disponível nas escolas desde, se eu não estiver enganado, 
desde 2006,  e eu venho usando, né. Todo ano eu posso estar inserindo aqueles 
documentários, seja no vídeo cassete, DVD ou no data-show. A mídia, você, tem varias 
formas de usar. Eu procuro sempre usar, mas voltando lá no que a gente falou no começo 
retomando uma daqueles textos da minha Pós-Graduação, eu não devo, como eu vou falar 
assim com você, a gente também não posso fazer uma apologia a mídia, né, virar uma 
psico midiático. 

Ch Por que se falta luz faz o que né? 

P4 É.. pra mim dar aula eu preciso ter data-show? Não! E eu não gosto to termo dar aula, eu 
prefiro o termo vender. Eu não sou aula, eu não trabalho de graça, eu recebo pra trabalhar 
e se continuo professor é porque opto por esse trabalho. Não faço obrigado, faço por 
opção, né, então eu prefiro o termo vender.  Então, na aula que eu vendo, o que eu preciso 
pra vender a aula, eu preciso do domínio do conteúdo, preciso da clareza de qual 
conteúdo que eu vou trabalhar e ter domínio sobre esse conteúdo, né, e  a partir desse 
domínio, qualquer tecnologia, qualquer meio pode virar tecnologia, né. 

Ch E por que o professor utiliza a tecnologia, as mídias, os meios de comunicação? Tem 
algum motivo especifico?  

P4 Acho que é facilitador, né. Por que  que você anda de carro? 

Ch Porque eu chego mais rápido...  

P4 Porque facilita a locomoção, ok? É.. ai naquele mesmo texto dizia, o pé não é uma 
tecnologia, o pé é natural.  Porque as pessoas não andam descalças? Colocam calçados, 
sapato, é um meio. O calçado é uma tecnologia pra que eu tenho mais conforto ao  me 
movimentar. Bicicleta é uma tecnologia, um meio pra acelerar a minha movimentação, e ai 
a gente vai. Só pegando no transporte você vários meios pra facilitar trazer mais conforto, 
agilizar. Eu acho que, os meios na aprendizagem, por que que eu uso? Para facilitar a 
aprendizagem. 

Ch Aqui a gente não tem internet, né. Não seria possível, por exemplo, se o professor tivesse 
um celular e quisesse acessar pra trazer alguma coisa pros alunos, como você fez com o 
dicionário, você trouxe o dicionário. Não teria como você acessar ao Google pra pegar o 
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significado de alguma coisa, mas em alguma outra escola que você deu aula, não sei se 
isso já faz tanto tempo, o professor permitia que os estudantes utilizassem o celular em 
sala de aula pra alguma consulta? o professor fazia isso? 

P4 Já tive experiências boas da internet on line na sala de aula e já tive experiências ruins. 
Mesmo tendo planejado. Sem planejamento vai ser sempre ruim, com tecnologia ou sem. 
Sem planejamento com tecnologia vai ser pior do que se você der uma aula com quadro e 
giz. Você não planejou, você né, entrou, vai dar uma aula de improviso, mas o aluno ele ta 
limitado ao que você professo fala, escreve, no máximo o livro didático. Você entrar num 
laboratório de informática pra dar uma aula de improviso, onde você vai lá “ entrem no 
Google e digitem tal palavra”. Vai aparecer um monte de link e você não tem como 
controlar o tempo todo em qual link de resultado o aluno vai primeiro, né. Você também 
não tem como controlar a publicidade nas paginas da internet, né,. Dependendo da idade 
dos alunos isso vira um caos. “entre no Google e digite apalavra musica”  mas no resultado 
da pesquisa vem lá pornografia, venda disso, venda daquilo, né, e se não há um 
planejamento o aluno vai clicando e se você professor vai se enrolando, o aluno vai 
percebendo e vai dominando a situação. Então sem planejamento e usar o laboratório de 
informática, por favor, não vão, né. Mas mesmo com planejamento tem que tomar muito 
cuidado em, eu penso ainda que o melhor caminho é, antes de ir para o laboratório ou que 
fosse a sala de aula possibilitar, porque tem duas formas: se eu vou usar na sala de aula, 
mas só eu professor controlo o computador e o acesso, ai provavelmente  já tem um 
roteiro, né, já vou... agora se eu vou em um laboratório de informática onde o aluno vai ter 
o poder do aceso, o poder do acesso, eu penso que o melhor caminho é antes de entrar 
numa sala de aula fazer um roteiro. Passe no quadro ou entregue impresso já 
especificando quais paginas, quais links que você professor tem como mínimo, como 
caminho mínimo pra ser percorrido, ne, e quais resultados você quer extrair, né. Que isso 
vai diminuir.. é ... o aluno  ficar acessando, é... constrangendo né. As vezes está um 
menino e uma menina. O menino vê lá e já quer acessar uma pagina lá pornográfica. A 
menina pode ficar constrangida. Tem a questão das religiões. Então tem muita coisa que 
ta envolvida em o aluno usar on line a internet, ele tendo o poder do acesso, né. Então eu 
penso que a melhor forma ainda é escrever um roteiro: nº1 – acessem o endereço tal; 
depois o link... o aluno ter esse conhecimento do que é link, a palavrinha, o desenhinho, 
depois vai pra lá publicar, né. Acho que é o melhor caminho. 

Ch E o professor acha positivo essa possibilidade de eles terem, pensando em uma aula 
planejada como o professor falou né, o professor acha positiva a possibilidade deles 
poderem explorar esse recurso, poder usar esses instrumentos, estarem em uma sala que, 
por exemplo , tenha acesso, em que eles possam ir além do dicionário, que eles possam.. 

P4 Não, acho que a questão aqui não é nem se a gente acha positivo ou negativo porque eu 
já acho que é uma questão de cidadania. Não se pode conceber nenhum espaço 
educativo hoje em que o aluno não tenha acesso as tecnologias, né, que ele não tenha 
acesso a internet. Pra mim é uma questão de cidadania e ate da função social da escola. 
O pessoal da pedagogia, filosofia gosta muito disso, mas se a escola não incluir no seu 
currículo, no seu XXX (não compreendi o áudio) currículo o uso da tecnologia como 
instrumento educacional, né, a gente corre o risco de termos uma ferramenta com alto 
potencial para aprendizagem tendo o uso mínimo. Como ainda falam do nosso cérebro 
que a gente tem um super computador dentro da cabeça e usa bem pouquinho. As 
pesquisas mostram isso aí, né. Os cientistas tão usado, chegando perto dos 10%, mas a 
maioria das pessoas usa 2 %. Então a mesma coisa pode estar acontecendo com a 
internet né. Se a escola não intervir o aluno acaba sendo especialista em facebook, né. Em 
facebook, em rede social em youtube. Mas tem outras utilidades da internet que a escola 
também pode ensinar. Acho que não é uma questão de positivo ou negativo. Não gosto 
desse maniqueísmo, se é do bem ou se é do mal, eu gosto mais da utilidade. Quando eu 
vou explicar um conteúdo, conteúdo específico de língua portuguesa e de literatura, eu já 
começo dizendo “pessoal, isso aqui vai servir para...” a função, e não se é do bem e se é 
do mal. Não quero que decorem né, mas que compreendam a função, a utilidade 

Ch Professor, a gente estava conversando antes de começar a entrevista, sobre as 
tecnologias que tem aqui na escola, por exemplo, o professor utilizou hoje aquele data-
show  multimídia ne, que tinha o computador integrado e tudo mais. Como que é pro 
professor utilizar esse material? Há uma demanda grande dos professores aqui na escola? 
vocês em que marcar com muitos dias de antecedência? Como é que funciona? 

P4 Não, porque é uma escola de pequeno porte, nos temos frequentando as aulas uma média 
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de 200 alunos, nos três turnos, né, 200 alunos. A media de alunos por turma são 15, 
alunos por turma. São só quatro salas em aula em cada turno e nos dispomos de três 
data-shows, quase que um data-show por sala, né. Claro que a gente vai buscando, né, 
aquilo que é mais fácil. Um data-show é multimídia , quer dizer, ele tem tudo integrado, né. 
Os outros dois data-shows daí é só o data-show, que você já precisa do notebook, né, de 
uma caixa de som, né. As vezes acontece de dar  conflito na agenda. Dois professores 
querem o data-show multimídia na mesma aula. Daí a gente olha “quem chegou primeiro”, 
“quem pediu primeiro”, né, isso acontece. Aconteceu comigo de quer o data-show 
multimídia mas outro professor já estava, né, e ai o pessoal da secretaria fala “pega esse 
outro aqui professor” “mas daí eu tenho que levar ele, levar ele, o notebook, a caixa de 
som,” então aí exige mais planejamento, entendeu? mais planejamento. Porque vai ter um 
tempo pra montar. Trabalhar tempo. Se você ia usar o data show em uma aula de 45 ou 50 
minutos, (Ch: você leva 5 pra montar..) se você levar 5 já ta ótimo. E quando você leva 10, 
15. Há situações que você lega 15 minutos porque o T não da certo, não tem tomada, né, 
porque não está saindo som,  por cabo de áudio que não conecta, o notebook, a caixa de 
som está com algum problema, ai tudo já vira um transtorno,   

Ch E as TV pendrive tem funcionado aqui na escola? Alguém utiliza? 

P4 As TV pendrive são do tempo do Paraná digital né, do governo Roberto Requião, 1998, 
2002, então elas já estão obsoletas. 

Ch Mas elas funcionam ainda?  

P4 As TV pendrive funcionam, mas eu, particularmente, eu evito de usar porque eu prefiro o 
data-show, já multimídia, a tela é maior, mas alguns professores aqui utilizam 
normalmente, porque a TV pendrive tem aquele problema da conversão  do formato, tu 
grava lá na tua casa, você baixa do youtube, de maneira geral você faz isso. Você baixa 
do youtube no teu pendrive ai você vai por na TV pendrive (Ch: não aceita) não é 
compatível, né. Então nesse sentido eu acho que elas já estão obsoletas. Porque as TVs, 
essas mais fininhas, elas aceitam vários formatos, vários, vários, vários. No meu 
entendimento, a tv pendrive, aquela laranjada lá do Paraná digital, assim como o 
laboratório que é do tempo do Paraná digital já estão obsoletos, algo que já deveria ter 
sido substituído pelas tecnologias mais modernas, né, mais modernas. A TV é slim o termo 
que usa né. 

Ch É... aquelas TVs tela plana. 

P4 Acho que no lugar, todas as salas de aula do Paraná, já deveríamos ter em todas as salas 
a TV tela plana, em todas as sala, assim como tivemos no passado a colocação da TV 
pendrive. 

Ch Professor, quando você vai utilizar uma tecnologia, uma mídia, como o professor faz a 
escolha de que materiais, de que o professor vai utilizar em sala de aula? 

P4 Pelo objetivo, pelo objetivo da aprendizagem.  

Ch Por exemplo, tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a turma? 

P4 Não... é... pra mim o principio fundamental é o conteúdo porque eu não posso ensinar, não 
posso usar aqui a teoria do prazer. Eu vou ensinar para aquela turma aquilo que vai dar 
prazer, que eles gostam, não! Eu tenho que ter clareza na escolha do conteúdo, né, e 
encontrar a melhor forma que esse conteúdo seja apropriado pelos alunos, né. Então a 
escolha da tecnologia ela tem que ir ao encontro, não é de encontr.... ela tem que estar 
aliada ao objetivo, né, fundamental pra que o aluno aprenda aquele conteúdo. Vou dar um 
exemplo, literatura: quando eu vou trabalhar é... textos curtos, né, gêneros mais curtos 
como o conto, a crônica, o poema, né, eu não preciso do visual, eu preciso do áudio, 
entendeu? é preciso que os alunos se apropriem da palavra escrita, né, então eu levo 
áudio. Eu faço aquele processo de inferência ao autor, “o que que o titulo, a partir do titulo 
o que que vocês esperam?”, né? E... ai “vamos ler o texto”, né, “não, não vamos ler. 
Vamos vão, vocês vão ler e ao mesmo tempo vão ouvir a narração”. Já trago gravado, hoje 
tem muitos, tem na internet mesmo, possui domínio publico, vários lugares onde você 
baixa o texto já gravado, com efeito sonoro. Então eu faço com que os alunos vão 
estudando, e usando tanto a visão quanto a audição, aliando sentidos. Ta.. então eu acho 
que é por ai o caminho, sabe? Ter a clareza de qual objetivo se quer atingir com o 
conteúdo e escolher a tecnologia que mais se adéque. 

Ch Não sei se os alunos daqui eles pedem “ah professor, eu queria uma aula assim, queria 
uma aula assando” ou “ a gente queria que o professor trabalhasse com a gente assim”, “ 
tem um filme...” os alunos pedem? Você chega a atender esses pedidos dos alunos, em 
alguma aula sua? Ou fica mais restrito também ao a questão do conteúdo, por exemplo, eu 



173 

 

sei que ele querem mas nesse conteúdo não como fazer isso. 

P4 Aprendizagem é interação, né. Pra que o conteúdo seja aprendido ele precisa ter uma 
tripla interação, é professor, aluno mediado pelo conteúdo. É... se atender ao pedido dos 
alunos vai facilitar o conteúdo não há problema em atender, compreende, né. Então é 
normal. Aluno da área rural, da área urbana, qualquer lugar, o comportamento é 
semelhante. Então acontece isso, né,” Professor não tem como passar um vídeo, né, pra 
gente”. Você escuta e vai fazer, né, vai rever o teu planejamento. Se for possível você 
atende, se não for não atende. Mas eu tenho uma, não sei se está aí nas perguntas, eu 
tenho uma critica a passar filmes inteiros na escola. Filme inteiros, assim de longa 
duração, né, penso que acaba virando, pode virar, virar um momento, uma sessão de 
cinema, e não.. é muito difícil, na minha opinião, converter uma sessão, um filme inteiro em 
aprendizagem. E pra você passar um filme inteiro você realmente tem que trazer um filme 
que, um gênero que seja do gosto da sua maioria, mas você nunca vai atingir a todos, 
então eu sou contra a passar filme muito longo. O máximo que eu utilizo são documentário 
de 27 e 30 minutos. E mesmo nos documentários acho que o professor tem que ir fazendo 
paradas, intervenções, né avaliações . acho que é possível você parar , de repente passou 
lá 10 minutos, da uma paradinha, já colocar uma  pergunta, uma questão de múltipla 
escolha. As vezes, se houver planejamento, havendo planejamento, interromper 
propositalmente o vídeo, deixar pra aula seguinte, então tem que tomar muito cuidado 
assim, tanto com a escolha da mídia, da tecnologia que você vai usar, e com o material 
que você vai trazer. 

Ch O professor já desenvolveu algum projeto ou alguma parceria com algum outro professor 
de escola pra escola. Aqui é mais difícil por causa da distancia né, mas que relacionasse 
as mídias, os meios de comunicação ao longo, por exemplo de um ano, de um semestre. 

P4 Não. Tenho vontade de, mas ainda há uma grande dificuldade nas escolas de se planejar 
interdisciplinarmente. Já é uma realidade trabalhar interdiscipinarmente, porque há dois 
entendimentos do que é interdisciplinar. Há o entendimento, que é o que eu carrego 
comigo, eu sou um professor interdisciplinar, ser interdisciplinar  a partir da minha própria 
disciplina, né, trabalhando lá os conteúdos lá de língua portuguesa e literatura, toda vez 
que eu uso conhecimento de outras áreas, estou sendo interdisciplinar, então sozinho   já 
posso ser interdisciplinar. Na maioria, todas as escolas que eu trabalhei, que eu vi de 
trabalho interdisciplinar, é aquela conversar  na hora atividade, ou na hora do recreio ou 
até mesmo no corredor, né, os professores de áreas afins ajustando os conteúdos: “ah 
estou trabalhando em literatura  vou trabalhar Machado de Assis, ali o anos 1950, tem 
como você professor de história abordar a questão da formação do Brasil,  o final do 
período abolicionista, o processo ali da primeira republica”  Isso acontece, né, agora assim, 
um planejamento sistemático, né, entre as disciplinas ainda penso que é algo muito longe 
da realidade da educação  Paranaense, não vou dizer da educação brasileira como um 
todo, mas está muito longe da nossa realidade. E se já está difícil as disciplinas planejarem 
juntas, quem dirá usar as tecnologias juntas, né. Eu até tenho vontade de, mas por 
enquanto está só na vontade. 

Ch Tem alguns colégio que tem radio escola, né, aqui na escola tem alguma iniciativa ou já 
teve alguma coisa nesse sentido? 

P4 Teve o ano passado uma pedagoga fez uma iniciativa de fazer uma rádio escola, mas 
assim, ela teve boa vontade. Faltou técnica, pesquisa. 

Ch Isso foi quando, ano passado? 

P4 Foi, mas foi um dia. Foi tão frustrante que durou um dia. Ela foi nas salas de aula” vamos 
começar uma rádio escola, daí vocês tragam os textos de vocês pra divulgar”, né, todo 
mundo ficou empolgado, “o que vai ser essa rádio escola”. Dois dias depois a pedagoga 
pegou uma caixa de som, colocou na janela da sala dos professores, pegou um microfone 
na hora do recreio e foi lendo um texto de uma aluna, com a maior boa vontade, com a 
maior empolgação, entendeu, mas ficou uma coisa estranha, você entende? Agora, eu 
coordenei no Colégio Estadual Nereu Ramos de Itapoá, em 2010, está, projeto... projeto.. 
é “a radio educativa escolar Nereu Ramos – Itapoá”, até no Google você encontra muitas 
informações, né? Inclusive foi o meu projeto de conclusão de ... o trabalho de conclusão de 
curso da Pós-Graduação, né, eu escolhi projeto de ação, né, projeto de ação titulo “a radio 
educativa escolar Nereu Ramos – Itapoá/Sc”, só que o projeto da rádio escola nasceu 
antes da minha pós-graduação, entendeu, ne. A partir de uma, de um concurso do Porto 
de Itapoá, quando o porto estava ainda construindo, né, já tinha inaugurado em..  2011 eu 
falei né? Não 2010. O porto ainda não tinha sido inaugurado, eles estavam em processo  
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de construção , ai dentro dos programas de responsabilidade social, né, eles colocaram 
um concurso pra patrocinar projetos nas escolas, né, e eu estava a um mês trabalhando 
nas escolas , como assistente técnico pedagógico, uma função que existia, que existe, na 
rede estadual de Santa Catarina, né, e ai a diretora chegou assim pra mim “professor, o 
porto mandou aqui um e-mail com um... pra gente se inscrever em um projeto. O senhor 
como assistente técnico pedagógico tem alguma ideia?” daí eu olhei e “ eu lhe devolvo a 
pergunta. Eu estou aqui a um mês. A Senhora que está 6,7 anos como diretora, a senhora 
tem alguma sugestão que pudesse ser incluído, de alguma área  pra gente fazer um 
projeto, pra concorrer ao financiamento por essa empresa?” daí ela “ eu não tenho, mas tal 
professor, o professor Igor, que está aqui a nove anos, ele sempre está fazendo projetos. 
Converse com ele,  veja se ele tem alguma ideia”, né, daí eu peguei e falei “professor, o 
porto de Itapoá está fazendo um concurso ai e vai financiar três projetos, o senhor tem 
alguma ideia de alguma coisa que a gente pode fazer aqui na escola” “eu estou aqui a 
nove anos e faz nove anos que eu quero fazer um rádio escola, e eu não consigo, né”, eu 
peguei e falei “radio escola? Mas como é que o senhor pensa?” “ah eu queria ter a 
possibilidade de os alunos ouvirem musica, gravar programas, que tenha uma central de 
rádio na escola” daí eu falei “vamos colocar isso no papel? Vamos transformar isso em um 
projeto?” né. A primeira pergunta que ele fez pra mim “quanto tempo a gente tem?”. Era 
uma quinta feira quando me chegou a informação  (ch:e o prazo?) próxima segunda feira. 
Daí ele falou “mas não vai dar, professor Luciano. Hoje é quinta, como é que a gente vai... 
eu só tenho aula hoje, amanha já não tenho aula aqui, e segunda eu também não tenho”, 
né, peguei e falei “o Senhor sabe usar o Google Docs?”. Ele “eu sei”. “ eu também sei. A 
gente pode usar e fazer esse projeto, juntos, no Google Docs, né. E o senhor que está 
aqui a mais tempo, quais as outras pessoas que podem realmente ajudar, pra gente dividir 
isso aqui?” “ah, vamos chamar a professora Bete, e o professor Ricardo”. Então: professor 
Igor, professora Bete, professor Ricardo e professor Heitor. Nos reunimos realmente na 
hora do recreio: “vem cá! É o seguinte, nós temos aqui um projeto, a gente tem até 
segunda-feira, a ideia aqui é fazer um projeto de rádio escola, né, sabe. Vocês podem 
ajudar?” “podemos”. “Então, oh, vou cadastrar um documento do Google Docs, vou 
mandar o convite pra vocês, né, e vou orientar a parte de cada um, que cada um tem que 
escrever”, né, porque eu tinha um roteiro do Porto de Itapoá que  você tinha que... né. Ai a 
gente teve que dividir mesmo. U ficou com a fundamentação teórica, o outro ficou com os 
objetivos, outro ficou com a metodologia, né, outro ficou com a parte de recursos físicos, 
recursos financeiros, e realmente a gente fez o documento durante o final de semana. 
Começamos na quinta a noite, né, cada um usando uma cor. Coloquei lá: Heitor cor 
vermelha; Igor azul; né. Cada um já sabia a sua parte, aí eu cheguei segunda feira na 
escola. Eu tinha N funções na escola, né. Cheguei na escola, encaminhei algumas coisas, 
chamei a diretora e falei “olha, é o seguinte: são 9:30. 14:00 a senhora tem que levar esse 
projeto, certo ou errado?” “certo!” “Então daqui até as 14:00 horas faz de conta que eu não 
estou na escola. Eu vou me trancar em alguma sala, com o notebook e acesso.. tinha 
acesso a internet online super veloz... eu vou me trancar e eu vou agora organizar as 
idéias, né, transformar essas partes num texto, transformar isso num projeto único, pra 
senhora fazer esse favor, o seu papel de diretora” que tinha que entregar, tinha que 
protocolar, entregar pessoalmente “ vá lá e entregue, por favor”. E trabalhei. Trabalhei até 
a hora do almoço. Eu morava perto da escola, almocei rapidinho , voltei, né, no horário 
combinado imprimi, encadernamos e “por favor leve, e seja o que Deus quiser”, né. 
Concorremos  com mais ou menos 18 projetos e ficamos em 2º ou 3º lugar. Entramos nos 
três que receberam o financiamento, né. 

Ch E quanto tempo durou essa rádio escola? 

P4 Bom, o nosso... a nossa planilha exigia , pra execução do projeto, R$7.000,00 e, quase 
R$8.000,00 reais. O que a gente pediu a gente ganhou. Foram quase oito mil reais, está. 
Foi novembro de ... o resultado saiu em novembro de 2010, né, e nos tínhamos que gastar 
o dinheiro e entregar a nota fiscal no porto antes de 31 de dezembro, né. Tinha um prazo 
ali de um mês pra gente executar a conta, né. Pelo menos a compra, entregar a nota fiscal, 
né. E a gente ai comprou em dezembro e a rádio foi inaugurada, foi feito um estúdio 
mesmo de rádio, né, com computador, mesa de som, setorizadores. Então eram os canais 
específicos  pra todas as salas de aula. Calculo que eram mais ou menos, calculo que era 
12, 24... dos 24 acho que a gente usou 18 canais. Um canal pra cada sala, ta. Então foi um 
projeto que enquanto eu trabalhei na escola, né. A gente inaugurou ainda no primeiro 
bimestre de 2011, né, 2011... primeiro bimestre de 2011, daí eu trabalhei como assistente 
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técnico pedagógico até dezembro de 2011, né. No inicio de 2012 eu trabalhei na escola 
mas daí eu fui  pra sala de aula. Eu já trabalhava 20 horas no município de Itapoá e 20 
horas no município de Guaratuba. Eu já não tinha mais tempo (Ch: pra dar assistência) pra 
dar assistência né, e ainda em 2012 eu sai da escola e o projeto  foi morrendo. 
Infelizmente, hoje, minha filha vai estudar lá neste colégio, e eu vou ao colégio, o estúdio 
voltou a ser o que era antes: uma sala de deposito de coisas velhas, né. Um grande erro 
que a gente comete é não documentar, eu não fiz aquele processo do antes (Ch: e o 
depois) e o depois. Eu só tenho o depois: a radio escola montada. O antes, que era aquele 
espacinho lá trás da biblioteca, uma salinha que um gato dormia. Todo dia que você abria 
aquela portinha, que chamava de cafofo do ozama, né, o Ozama Bimladem estava 
escondido lá, porque você abria aquela portinha, aquele monte de coisa jogada ali e um 
gato BUM, fugia pela janela quebrada. No outro dia o gato estava lá de novo, entendeu? 
então aquilo se transformou no estúdio de uma rádio escola, a onde os alunos iam gravar 
programas, né. Os alunos ajudavam. A gente criou uma rotina chamada, é... a partir de 
uma pesquisa, a gente fez um... a gente criou uma pesquisa com os alunos, antes mesmo 
de começar a radio escola, a gente criou uma pesquisa para motivá-los, uma pesquisa de 
opinião em que eles colocavam no questionário uma lista de 22, 23 opções, eles tinham 
que marcar lá, marcar X, colocar em ordem crescente, eles tinham que colocar em ordem 
crescente quais tipos de programas que eles mais gostariam de ouvir. E a gente 
conversando, um professor com o outro, um professor com o outro,  fomos fazendo uma 
lista, daí  colocamos lá: piada; horóscopo; musica; piadas; horóscopo; noticia de emprego;  
né, e dentro do que e comum a gente colocou : avisos da direção da escola. Naquela lista 
de 22, esse AVISOS DA DIREÇÃO DA ESCOLA foi o terceiro mais votado 

Ch Servia como um canal mesmo de comunicação entre ...? 

P4 Os alunos votaram,  terceiro mais... em primeiro lugar: musica. Segundo lugar: se eu não 
em engano era programa de humor. Terceiro lugar: avisos da direção da escola. Todo o 
restante que você imaginar, entrevista... veio depois. Então foi surpreendente. Os alunos 
clamando para que tivesse uma ... para que a informação circulasse melhor dentro da 
escola, né. E daí a gente criou uma rotina. Todos... começamos, né, no primeiro semestre, 
todos os dias após o recreio era divulgado, pra toda a escola, os três turnos, AVISOS DA 
DIREÇÃO, era o nome do programa, né. Então os professore já estavam alertados que ia 
sair uma vinheta logo depois do recreio, eles entravam pra sala, saia uma vinheta, né, num 
volume um pouco mais alto pra chamar atenção e logo depois já vinham AVISOS DA 
DIREÇÃO. E ali vinha todos os... era curto, era coisa assim de 2 a 5 minutos no máximo, 
mas organizava a escola mesmo, né. A própria prefeitura de Itapoá, principalmente a 
secretaria estadual de educação, secretaria de saúde, passou a usar a rádio da escola. 
Era só na escola, mas era o maior colégio da cidade. O único colégio estadual e de ensino 
médio. Todos os cantos da cidade chegavam ali. Então a prefeitura, principalmente a 
secretaria municipal de educação, esportes, saúde, passaram a vir na escola e pedir 
“escuta, tem como gravar  essa informação e divulgar aqui na rádio escola? Porque é mais 
rápido do que a gente ir sala por sala, e a gente atinge melhor do que se colocar na rádio 
comunitária da cidade, ou na rádio comercial da cidade. 

Ch E tinha a... os professores das matérias, tinham interligação com a radio? 

P4 Sim,  

Ch Tinha conteúdos... 

P4 A gente incentivava o tempo todo,  agente tem que sempre colocar no coletivo né, a gente 
incentivava o tempo todo que os professores usasse a rádio escola como mídia 
educacional. Com  meio educacional, né. Mas aí, durante o processo de execução, eu já 
estava fazendo a minha Pós-Graduação em tecnologias educacionais, e em uma das 
pesquisa que a gente estava fazendo, apareceu lá em 2012, né, 2012, essa questão das 
tecnologias na graduação, no cursos de graduação. Uma pesquisa de 2012, eu acho, fez 
esse levantamento, que em 2012, menos de 2 % dos cursos de graduação  no Brasil 
tinham na sua grade curricular, isso em graduação inicial, tecnologias, né. Então o 
incentivo havia, mas o processo de apropriação muito lento, inclusive professores com 
formação lá no ano 2000, como eu, 2000,2004, eles não usavam porque eles (Ch: se 
sentiam a vontade? ) porque não conseguiam usar rádios na aula. Eu lembro que eu 
incentivei uma professora de química, porque os alunos tinham muita dificuldade em 
química, né, e na minha pós-graduação eu tive acesso a radio química , acho que do MEC, 
né. Nossa, eu gostei tanto, enquanto cidadão, ai peguei e incentivei tanto a professora de 
química, baixei os programas pra ela e falei “oh professora, achei uma coisa que eu 
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enxerguei como maravilhosa né, pra senhora selecionar os quais programas que a 
senhora quer, e ai a senhora vai lá na rádio escola e informa qual aula e pra qual sala é 
pra liberar”. Entreguei na mão dela e sabe quantas vezes ela usou? Nenhuma!  Ela não.... 
eu enxergava como professor de português e técnico pedagógico que ela poderia usar. E 
ela, como professora de química não conseguiu, entendeu? 

Ch Professor, pra gente finalizar a entrevista, eu gostaria que o professor tentasse definir pra 
mim o que seria Mídia-Educação. o que que o professor entende como mídia-educação? o 
professor já ouviu falar no que é mídia-educação? Se o professor faz ideia, ou se pelo 
nome, intuitivamente, o professor sabe o que seja? 

P4 Acho que mídia-educação seja, e possa se transformar, né, porque nada é definitivo, mas 
eu acho que mídia-educação é qualquer tecnologia , qualquer tecnologia que use 
diferentes linguagens para mediar, facilitar a aprendizagem, né. Então eu vejo que a 
internet, ela deve ser usa na educação porque ela agrupa diferentes linguagens, a 
linguagem da palavra, o áudio, a imagens, a animação... então são diferentes linguagens 
que facilitam a aprendizagem, né. Outra pesquisa que eu li, essa foi no... a onde que eu li? 
Foi naquela revista Carta na Escola, eu acho, essas revistas pedagógicas, né, foi uma 
pesquisa acho que recente nos Estados Unidos, mostrando que o uso das redes sociais, 
está, é benéfico para a escrita, trazem benefícios. Lá na rede social quando, eu como 
professor de português não me permito né, mas a minha filha, os adolescente, pra ele 
digitar lá o VC TB, que quer dizer VOCÊ TAMBÉM, o processo cognitivo que ele está 
usando é muito maior do que se tivesse escrevendo a palavra completa, porque ele está 
dando um significado a aquelas abreviaturas, né, um outro significado, e que o interlocutor 
dele entende, né. A pesquisa mostrava, né, que o senso comum ta dizendo “ah, o 
facebook, as redes sociais, está acabando com o português escrito. As pessoas estão 
ficando... escrevendo errado. Uma das conseqüências das redes sociais é o escrever 
errado”. E essa pesquisa, pesquisa com especialistas, né, mostrou não. Que esse 
adolescentes que lá nas redes sociais abreviam, né, quando colocados em situações 
formais de produção textual, né, e informados de qual linguagem devem usar, que esses 
estudantes se dão muito bem. 

Ch Professor, na sua aula de hoje que eu assisti, o professor usou, não sei qual a designação 
que o professor dá, se o senhor usou tecnologia, usou mídias, se o senhor acredita ter 
utilizado os meios de comunicação? 

P4 Na aula né? Eu acredito que na aula de hoje, eu acredito que na aula de hoje o aparelho, 
lá o data-show, pra mim é uma tecnologia, o aparelho, data-show é uma tecnologia. O 
quadro que eu usei muito na aula, é, eu usei tanto.. eu usei acho que na mesma 
proporção, acho que até mais, acho que eu usei mais o quadro de giz do que o data show. 
Então o quando de giz, o data show, que mais que eu use? O livro didático, pra mim foram 
tecnologias. Agora lá os... os (Ch: vídeos?)vídeos , os trailler de filmes, aquele lá do  Tarso 
Cadore ele não era filme, era vídeo clipe né, um resumo praticamente da passagem 
daquele personagem em uma novela de quase um ano, né, porque pegou ele desde o 
começo da novela ate praticamente o casamento com a Marjori Estiano , nome da atriz. 
É... o que mais? O Vídeo clipe com a musica O alienista fazendo alusão ao livro  e ao filme 
, de machado de Assis, mas usando como imagem o filme  o bicho de sete cabeças, que 
faz alusão ao livro de mesmo nome, se não to enganado, de um escritor ali de Curitiba, pra 
mim são mídias. Meios pra atingir um objetivo, né, que eu comecei na aula de ontem, né. 
O calendário previa a interséries, mas estava chovendo, né,  e daí eu falei “ então eu 
vou...”. Aquela história, eu vim pra da aula ontem pra levar os alunos pra quadra porque ia 
ser intersérie e eu chego na escola  e está chovendo. Se eu não tivesse conteúdo, 
planejado conteúdo  “ ai meu deus e agora?” né, ai eu já começou na aula de ontem, né, 
os alunos já tinha clareza que o nosso objetivo é, com esse conteúdo, dessas palavras, as 
palavras do campo semântico LOUCURA, as palavras ao redor do campo semântico 
LOUCURA, é lermos.. não lermos, mas incentivarmos a leitura, né, do livro O ALIENISTA, 
de Machado de Assis, e de outros clássicos, né, outros clássicos da literatura. Então eles 
tem essa clareza, os alunos. E eu também tenho, enquanto professor. 

Ch  E professor, você acredita que você trabalhou numa perspectiva da mídia educação na 
aula, pensando no conceito que você deu. Você acredita que você trabalhou nessa 
perspectiva? 

P4 Que conceito que eu dei? 

Ch Você falou das mídias, no processo né ... como mediador do processo de ensino 
aprendizagem. 
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P4 Então repita a pergunta... 

Ch Se você acredita que você trabalhou numa perspectiva da mídia educação  hoje em sala 
de aula? 

P4 Eu acredito que sim, no sentido que aqueles vídeos procuraram ampliar conhecimento e 
os conceitos, porque  é...há professores que trabalham  o conhecimento mas não 
trabalham conceito, a gente sempre está correndo esse risco na educação, de pulverizar 
de mais conhecimento, e nos teste de verificação o aluno não consegue se quer 
conceituar, né. Então eu acredito que o uso das tecnologias, né,  de preencher, por 
exemplo, passei lá no documentário, mas eu percebi que ficou vazios que eu tive que 
preencher não só na sala mas também no quadro porque precisava que o aluno gravasse, 
né. Então eu usei lá o giz que aquele documentário deixou. Então eu acredito que sim, que 
o uso foi da mídia enquanto o facilitador na aprendizagem.  

Ch Professor quando eu falo assim: o aprendizado com a mídia, o que o professor entende ? 
com a mídia? 

P4 A mídia como meio, como aliada, como parceira né. Da onde que você tirou esse... 

Ch São conceitos que são ligados a Mídia-Educação. eles utilizam COM a mídia, PELA mídia, 
PARA a mídia e SOBRE a mídia 

P4 Ah ta. É eu perguntei porque me lembrou o conceito, se eu não me enganado, freiriano, 
Paulo Freriano. Ou... Paulo Freire não é único, acho que ele está ligado a linha de Vigotsky 
e outros pesquisadores, esse COM está ligado a interação, ao interagir, né, então quando 
eu ouço mídia COM, eu prefiro mídia COM educação, e nesse COM eu percebo assim que 
também quando a gente usa a mídia na sala de aula, né, você também tem que ir 
expandindo, abrindo possibilidades de autoria, começar a trabalhar vídeo de ferramenta de 
autoria de novos conteúdos. Isso que eu vejo o COM. Você tem um processo de educação  
e reeducação, que dizer, eu estou recebendo um conteúdo via mídia, mas as mídias, as 
tecnologias educacionais, as novas mídias, elas também permitem que eu produza 
conteúdo, né, e distribua esses conteúdos  na internet, né. Então eu vejo esse COM como 
uma possibilidade de eu, eu usuário, eu professor, eu professor, nos professores alunos, 
também podermos produzir. 

Ch E nas suas aulas você consegue produzir 

P4 Aqui não né. Aqui não é possível porque como você vai produzir sem a internet? É muito... 
eu não tenho me dado a esse desafio de ... 

Ch O professor já trabalhou com jornal mural por exemplo? 

P4 Se eu já trabalhei com jornal mural? Sim, normal. Mural coisa normal. 

Ch Mas o jornal mural enquanto um periódico de informação, que o alunos produzem eles 
buscam nos meio de comunicação também alguma informação  e a partir daí eles 
questionam  aquele o meio e passam a produzir um meio a partir do entendimento deles? 

P4 Não. Dessa forma não. Trabalhei com mural no sentido de exposição de trabalhos. 

Ch Você não como um jornal?  

P4 Não, como um jornal não. E é algo a se pensar, né. Até na denominação dessa pergunta, 
desse desafio, essa provocação, até naquele projeto de rádio escola lá que foi executado 
em Itapoá, no Nereu Ramos de Itapoá, daí quando eu fui colocar isso no projeto de ação 
da especialização e também conversando com um professor que tinha lá vontade , na 
medida que eu fui avançando nas pesquisas , eu fui propondo desdobramentos para o 
projeto de radio escola, né, e os desdobramentos trazendo o seguinte caminho: do, a cada 
um ano, um ano e meio, o projeto de rádio escola se alimentaria a criação de um projeto 
de TV escola, pra gravar mesmo na escola, teatro, documentários; do projeto de TV escola 
desdobraria num projeto de revista escola,  4 a 6 cores, né, mais ou menos 15 a 20 
páginas, né, em que a prioridade, se trabalharia com conteúdo autoral, né, os próprios 
professores, alunos, trabalho em grupo,  equipe pedagógica   produzindo, fotografando pra 
colocar na revista, que seria uma revista bimestral, né; e da revista escola se desdobraria 
no jornal escolar. Ai os professores que fizeram a analise da minha banca perguntaram por 
que esse caminho: por que começar da rádio escola pra chegar no jornal, sendo que o 
mais comum que se tem usado é o contrário? Todo mundo começa com um jornal escola e 
vai andando, andando...? daí eu falei “porque nos temos uma grande dificuldade de 
trabalhar a palavra escrita”. E as atuais pesquisas de redação em concursos, os trabalhos 
de conclusão, as ultimas pesquisas mostra  que os erros de coesão e coerência nos 
trabalhos de conclusão de curso, não só de graduação , de mestrado e doutorado, estão 
terríveis, um horror no Brasil né, um horror. Daí eu respondi assim “nos temos uma grande 
dificuldade  de produzir texto, né, então escolhemos esse caminho  de começar pela rádio 
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escola, a parti de uma coisa que o estudante gosta, musica, som, né, depois passarmos 
para a imagem , que é outra... o gosto. Parece ser mais fácil de entender, a imagem, né. Ai 
na revista escola vamos continuar trabalhando com a imagem porque a, na minha 
concepção, no meu conhecimento de revista, já fui editor de uma pequena revista, durante 
pouco tempo, de entretenimento. A revista pra adolescente, pro jovem, 70% dela é foto, 
30% é texto mas já é texto, né, já é texto. Desde a rádio escola já vai provocando os 
alunos quando eles forem produzir programas de rádio  a escrever o roteiro. Então, né, lá 
no projeto de rádio escola o aluno só poderia gravar um programa se ele apresentasse pra 
equipe pedagógica o roteiro. Ele não pegava o microfone pra fazer nada ao vivo. Só 
gravado mediante o roteiro por escrito. Houve assim, pouquíssimos, em um ano. Porque? 
Dificuldade de botar no papel. Mas já havia esse cuidado, essa... ai não veio a palavra 
agora, mas tinha que ter um roteiro na radio escola. E pra fazer um programa da TV escola 
não  vai ter que ter um roteiro, que é escrito? Um foto não tem que ter a, como é que 
chama? (Ch: legenda) a legenda? Uma materiazinha ao lado? Autoral, tem que escrever, 
pra daí chegar no projeto do jornal (Ch: que tem uma periodicidade muito maior) é ai vai ter 
muito mais escrita, né. Esse era o projeto né.  fazia nada ao vivo. Era tudo gravado  

Ch A longo prazo? 

P4 Cerca de, era um ano, um ano e meio, um ano um ano e meio, e um alimentando o outro. 

Ch Professor, muito obrigada. Eu infelizmente tenho que ir porque tenho uma avaliação com 
os alunos da graduação também e tenho que chegar 7 hrs em Curitiba também. Eu 
gostaria de ficar conversando com o professor, porque o professor tem ótimas idéias, mas 
daí a gente marca outro momento, e daí sem gravador, pra gente trocar figurinhas 

P4 Eu também agradeço. 

 


