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Resumo 

Estamos em uma sociedade que se apresenta em constante estado de transformação, interconectada, 

fluída, globalizada e mercantilizada. Os sistemas de ensino públicos brasileiros têm se ajustado em uma 

lógica gerencialista. Com isso, a ‘voz’ de docentes e suas práticas pedagógicas positivas são pouco 

evidenciadas nas políticas públicas educativas e de formação brasileiras. Nesta conjuntura, os 

professores e as professoras encontram novas percepções sobre o seu papel na sociedade e a sua 

identidade profissional. Além disso, com as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e os media 

cada vez mais presentes nas escolas, a formação continuada para a área de comunicação e novas 

tecnologias devem estar pautadas na compreensão, na qual, tais dispositivos e suas linguagens geram 

novos modos de perceber a realidade, de aprender, de se comportar, de produzir novos gostos e de 

difundir conhecimentos. Por essas razões, o objetivo deste trabalho foi investigar as percepções 

docentes, sobre como se observam em relação à formação continuada no âmbito das relações da 

sociedade e da cultura, e da presença das tecnologias de informação e comunicação e dos media nas 

instituições escolares. Para efetuarmos esta investigação qualitativa, tendo como universo os 

educadores e as educadoras da rede municipal de São Paulo, efetuamos uma opção 

multimetodológica: 1) pesquisa bibliográfica e documental, com base nos aportes teóricos da 

Comunicação, Educação e interface Comunicação/Educação (2) aplicação do modelo metodológico da 

Pesquisa em Comunicação (LOPES, 2010); (3) observações participantes (4); 15 entrevistas; (5) 

aplicação de 245 questionários; (6) leitura de atas de reuniões formativas nas escolas; (7) análise de 

conteúdo (BARDIN,2016). Com a finalidade de atuar frente aos desafios produzidos por tal sociedade, 

os resultados sugerem o fortalecimento da autonomia e do protagonismo docente nas formações, o 

exercício da práxis reflexiva, no sentido proposto por Paulo Freire, e o reconhecimento de elementos 

subjetivos e objetivos da complexa e multidimensional identidade docente. A partir das análises 

efetuadas, as principais percepções docentes acerca dos processos formativos continuados, se 

constituíram: a) na necessidade de construção de políticas públicas formativas contínuas; b) no 

aprendizado através das práticas docentes e do compartilhamento de tais atividades; c) na atualização 

de metodologias, nas TIC e nos media para aplicação nos projetos didáticos; d) na formação pessoal e 

profissional; e) nos programas formativos produzidos com os/as educadores/as; f) no aprendizado com 

os pares, discentes e a comunidade; g) na reconstrução permanente do papel da docência, rompendo 

padrões constituídos; e h) na existência de espaços-tempos de reflexão sobre a educação e dilemas da 

profissão. Sobre as múltiplas alfabetizações e letramentos relacionados aos media e às TIC, os e as 

participantes consideraram ser necessário ter formação inicial em uma perspectiva educomunicativa. 

Além disso, tais partícipes ponderaram ser relevante os educadores e as educadores estarem 

constantemente se (trans)formando, apresentando fatores como: a curiosidade, a pesquisa, a parceria 

com estudantes, a colaboração entre pares, o entendimento da função política da docência e o 

conhecimento sobre qual é o papel dos dispositivos tecnocomunicativos na sociedade.  

 

Palavras-chave: Formação continuada docente. Comunicação. Educação. Educomunicação. 

Tecnologias de informação e comunicação. Media. Identidade Profissional. Alfabetização e Letramento 

Midiático e Informacional. Metodologias ativas.
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Abstract 

We are in a society that is in a constant state of transformation, interconnected, fluid, globalized and 

commercialized. Brazilian public education systems have adjusted to a managerialist logic. As a result, 

the “voice” of teachers and their positive pedagogical practices are barely evident in Brazilian 

education and public education policy. In this scenario, teachers find new perceptions about their role 

in society and their professional identity. In addition, with information and communication 

technologies (ICT) and the media increasingly present in schools, continuing education for the area of 

communication and new technologies must be based on understanding, in which such devices and 

their languages generate new ways of perceiving reality, to learn, to behave, to have new tastes and 

to spread knowledge.  For these reasons, the objective of this work was to investigate the teachers' 

perceptions about how they are observed in relation to continuing education in the context of society 

and culture, with the presence of information and communication technologies and the media as a 

background, in school institutions. In order to carry out this qualitative investigation, having as a 

universe the educators of the municipal of São Paulo, we made a multimetodological option: 1) 

bibliographic and documentary research, based on the theoretical contributions of Communication, 

Education and Communication/Education interface (2) application of the methodological model of 

Communication Research (LOPES, 2010); (3) participating observations (4); 15 interviews; (5) 

application of 245 questionnaires; (6) reading of minutes of training meetings in schools; (7) content 

analysis (BARDIN, 2016). In order to act in the face of the challenges produced by such a society, the 

results suggest the strengthening of teaching autonomy and protagonism in training, the exercise of 

reflective praxis, in the sense proposed by Paulo Freire, and the recognition of subjective and objective 

elements of the complex and multidimensional teaching identity. From the analyzes carried out, the 

main teaching perceptions about the continuous training processes, were constituted: a) in the need 

to build continuous training public policies; b) in learning through teaching practices and sharing such 

activities; c) updating methodologies, ICTs and media for application in didactic projects; d) in personal 

and professional training; e) in the training programs produced with the educators; f) learning from 

peers, students and the community; g) in the permanent reconstruction of the role of teaching, 

breaking constituted standards; and h) the existence of time-spaces for reflection on education and 

the dilemmas of the profession. Regarding the multiple literacies related to the media and ICTs, the 

participants considered it necessary to have initial training in an educommunicative perspective. In 

addition, these participants considered that it is relevant for educators to be constantly (trans) 

forming, presenting curiosity, research, partnership with students, collaboration between peers, 

understanding the political role of teaching and knowledge about which it is the role of 

technocommunicative devices in society. 

 

Keywords: Continuing teacher education. Communication. Education. Educommunication. 

Information and communication technologies (ICT). Media. Professional Identity. Media and 

Information Literacy. Active Methodologies.
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INTRODUÇÃO 

 

“Prefiro ser essa metamorfose ambulante 
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo” 

(Raul Seixas, Metamorfose Ambulante) 
 

Vivemos em uma sociedade transversalizada por uma dinâmica, na qual, os modos de 

viver/ser/estar no mundo são produzidos pelas conexões hipertextuais e a ubiquidade do 

acesso às informações/conteúdos/saberes, por meio dos dispositivos tecnocomunicacionais 

(RAMAL, 2002; LEMOS, 2005; CITELLI, 2011). Estamos vinculados a uma multiplicidade de 

sistemas digitais e massas de dados online e algorítmicos, produzidos pelas grandes 

corporações, que editam nossa existência e delineiam a produção da nossa subjetividade, das 

maneiras de produzir, das interações, e dos hábitos de consumo de media e tecnologias de 

informação e comunicação (TIC). Ademais, impera, na vivência humana, a 

imediatez/volatilidade das relações, a velocidade das comunicações e da veiculação de 

informações. Como se estas tivessem a necessidade de ́ fluir´, em qualquer lugar, no momento 

no qual desejam. Similar a um líquido, quando necessário, ‘enfrentando’ diferentes obstáculos 

cotidianos, como o sono, estando em constante fluidez, moldando-se conforme os contextos 

que lhes são dados. (CASTELLS, 2001; BAUMAN, 2007; CRARY, 2014; ROSA, 2019).  

Estamos imersos em uma sociedade, a qual se encontra em constante transformação, 

sugerindo o ser/pensar/fazer de indivíduos, que perambulam como uma metamorfose 

(modificação contínua) ambulante (não tem local fixo), proposta pelo cantor Raul Seixas. Ou 

seja, os sujeitos estão imersos em mudanças sucessivas, em suas relações culturais e 

econômicas, potencialmente, interconectadas e dependentes das TIC. Entretanto, isso não 

evidencia um avanço no desenvolvimento social e econômico, na resolução de conflitos 

mundiais e nas tolerâncias de diversas naturezas. Ao contrário, nossas práticas sociais revelam 

o surgimento da homogeneização, da competitividade individualista, da rejeição à alteridade, 

da concentração de riquezas financeiras/econômicas a um reduzido grupo de 

pessoas/corporações, da degradação ecológica, de trabalhadores/as em condições 

precarizadas, da globalização de empregos (e até pandemias), do desenvolvimento científico 

e das incertezas quanto ao futuro. Essa lógica individualista/competitiva/reducionista 

desvaloriza a complexidade humana e a existência, em uma “condição planetária” 
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interdependente, nos seus processos econômicos, ideológicos, sociais, ambientais (MORIN, 

2011).  

Neste cenário, a educação contemporânea depara-se com mudanças acionadas pelos 

dispositivos tecnocomunicativos, no cotidiano escolar, que podem afetar os espaços-tempos 

da escola e da sala de aula, como, por exemplo, a educação híbrida, na qual, os/as 

docentes/estudantes estão interligados em espaços e tempos diferentes, no processo de 

ensino e aprendizagem. As redes sociais, os dispositivos móveis, a operação dos algoritmos – 

para moldar gostos e produzir uma ‘bolha informacional’ –, a elaboração de aplicativos 

obsolescentes, o armazenamento e a disponibilização de dados em ‘nuvem’ já têm provocado 

modificações nos modos de agir, de pensar e de produzir dos/das educadores/as e dos/das 

discentes.  

Destarte, o panorama vivenciado e observado, no âmbito da educação – em debate na 

sociedade em geral -, tem sido atravessado pela forma como as sociedades estão se 

organizando, política, estrutural e economicamente, evidenciando um contexto paradoxal. O 

enquadramento dos sistemas de ensino públicos brasileiros estão pautados: (1) em uma base 

com uma lógica externa mercantilista, gerencialista, promotora de exclusão social, de 

austeridade fiscal e ruptura do financiamento de direitos sociais, principalmente, nos países 

em desenvolvimento; (2) na ausência da participação dos/das professores/as no 

debate/elaboração de políticas públicas e, consequentemente, dos documentos normativos, 

como, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Em contrapartida, os/as docentes são constantemente responsabilizados/as pelos 

problemas e baixos índices ( I DEB, PISA, etc.) da educação brasileira, e sempre convocados/as 

a se “atualizarem”, se “reciclarem”, terem “capacitação” em serviço, percorrerem 

“aperfeiçoamento profissional continuado” e “formação continuada” (Lei de Diretrizes de 

Bases, de 1996, 2009, 2013 e 2017). Embora, destaquemos muitas variações terminológicas, 

adotaremos a expressão formação continuada, que, por sua vez, é utilizada nas normativas 

brasileiras – Lei de Diretrizes e Bases (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

de Professores; Base Nacional Comum Curricular (BNCC); e, Base Nacional Comum para 

Formação de Professores da Educação Básica -.  

Nesta conjuntura, cheia de incertezas, complexa, contraditória, encontram-se os/as 

docentes, assim como todos nós, em territórios desconhecidos, em situações e dilemas 

complexos: novas percepções sobre o seu papel na sociedade e sobre o seu trabalho no locus 
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da sala de aula. Alguns documentos normativos e orientadores, como os produzidos pela 

UNESCO e pela BNCC, apontam na direção de que tal profissional tenha ‘competência’ digital 

e midiática, para atender as demandas da sociedade mercadológica contemporânea, sendo 

‘pressionado/a’ a ter proficiência no uso de dispositivos tecnocomunicativos, para atuar com 

estudantes nativos digitais.  

Neste sentido, Citelli (2020) argumenta que, existem vários países, os quais instituem 

programas voltados aos nexos entre o ecossistema Comunicação e Educação, com 

designativos diversos:  

 

Na tradição anglo-saxônica encontramos a Media Literacy, Media Education, Digital 

Literacy in Education e Education in Media Literacy; na França, Competénce 

Mediatique e Éducation aux Médias; na Itália, Educazione ai Media; na América 

espanhola e Espanha, Educación en Medios e Educación para la Comunicación; e no 

Brasil: Educomídia, Pedagogia da Comunicação, Educação Midiática, Comunicação e 

Educação, Literacia Digital, Educomunicação (Ibidem, p. 13). 

 
 

Os dispositivos tecnocomunicativos dizem respeito ao comunicativo transformar-se 

em forte protagonista, incorporando as tecnologias de informação e comunicação (TIC), com 

a integração de diferentes veículos de comunicação, linguagens e códigos. Estes dispositivos, 

sob o prisma das múltiplas mediações, fornecem a elaboração de “inúmeros campos de 

sentidos cuja realização, malgrado o seu caráter inconstante, volúvel, de estabilização 

circunstancial fica na dependência dos interlocutores, destinadores, receptores, conforme se 

pretende chamar os sujeitos, classes ou grupos no ato da comunicação” (CITELLI, 2015, p. 67).  

Neste trabalho, abordaremos a formação continuada para a área de comunicação e 

novas tecnologias, sob a perspectiva da compreensão, na qual, os dispositivos 

tecnocomunicativos “geram novos modos de perceber a realidade, de aprender e difundir 

conhecimentos” (BELLONI, BÉVORT, 2009, p. 1083). Desta forma, podemos incindir no 

desenvolvimento de uma educação: para/sobre os dispositivos tecnocomunicativos, na ação 

dialógica docente, construindo críticas sobre os papéis de tais meios, em muitas esferas da 

vida social; e, através de e com as TIC e os media (na produção de revistas, jornais, blogs, 

aplicativos e outros).  

Contudo, muitas escolas não possuem espaços, equipamentos em condições técnicas, 

ou mesmo rede de internet com velocidade para serem usadas1. Entre os/as educadores/as, 

                                                           
1 Abordaremos com dados coletados da pesquisa, no Capítulo 9. 
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encontramos, falas e crenças, nas quais é necessário “conhecer as técnicas das mídias” e 

“atualização das ferramentas”. Essas expressões demonstram o entendimento docente da 

emergência em levar para a sala de aula, temas abordados por meio das TIC e dos media. 

Entretanto, denotam a valorização do saber técnico, que é necessário, não obstante, 

conforme pondera Citelli (2010):  

 
[...] existem pressões vindas dos mais diversos setores da sociedade no sentido de 

que os ambientes educativos coloquem em movimento programas de trabalho mais 

ajustados aos desígnios destes tempos circundados por dispositivos técnicos. O 

problema, que central não é, portanto, o de estreitar vínculos entre dinâmicas 

comunicativo-tecnológicas e as salas de aula, mas fazê-lo sob uma égide não 

instrumental – aquela que ao se encantar com as máquinas perde a dimensão dos 

significados sociais, culturais, históricos,  nelas embutidos (CITELLI, 2010, p. 80, grifo 

da autora).  

 

Os modelos tradicionais de formação inicial de professores/as não conseguem abarcar 

as possibilidades abertas pelas redes digitais, pois existem poucas disciplinas discutindo os 

processos comunicativos, na escola, a partir dos dispositivos tecnocomunicativos. Ou seja, 

projetos curriculares produzidos de modo a entender as relações culturais e a comunicação 

nas licenciaturas de diversos cursos do país. Com isso, os/as docentes se sentem inseguros de 

utilizar tais recursos em suas práticas pedagógicas (FANTIN, 2012; CITELLI, 2013). Se, no 

processo de formação inicial docente, não foi possível tratar dessas relações, será que nos 

espaços formativos em serviço, seja possível fazê-lo? Citelli (2010) argumenta:  

 

[...] já não se trata mais de reiterar processos formativos ancorados na razão 

instrumental, no reprodutivismo bacharelesco, no conteudismo mnemônico, mas de 

afirmar a perspectiva continuada da aprendizagem [...]e a maioria dos docentes em 

serviço espera, hoje, programas de formação continuada que os auxiliem a acertar o 

passo dialógico com as demandas diferenciadas dos alunos, quase sempre vindas das 

áreas da imagem, da informática ou, genericamente, dos meios de comunicação 

(Ibidem, p. 83, grifo da autora). 

 

 

O autor aponta para uma perspectiva continuada de aprendizagem na formação 

dos/das mestres/as, de modo que possam atender as demandas diferenciadas dos/das 

discentes. Nos documentos oficiais, também encontramos essa perspectiva, como consta no 

texto da BNCC, indicando a premência de “criação e disponibilização de materiais de 

orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação 

docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento do ensino e aprendizagem” (BRASIL, 
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2018, p. 17), sendo responsabilidade direta da União, a revisão da formação docente inicial e 

continuada, para alinhá-las à BNCC.  

Para a formulação do documento, percebemos que, os/as elaboradores/as 

apresentaram elementos históricos acerca dos procedimentos formativos e das pesquisas 

realizadas por institutos e dos modelos de formação realizados em outros países. Entretanto, 

a publicação não revela detalhamento de como devem ser os espaços-tempos formativos em 

serviço. Na Base Nacional da Formação de Professores da Educação Básica, nos defrontamos 

com a formação inicial e continuada, em uma ótica instrumental, de desenvolvimento de 

‘competências’ e ‘habilidades’ dos/das professores/as. Neste sentido, concordamos com a 

nota publicada, por entidades como a Associação Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação (ANFOPE) et al. (2019), que: “a política apresentada pelo MEC não articula 

formação, valorização e desenvolvimento profissional e não propõe uma efetiva valorização 

do status profissional do docente da Educação Básica”. O documento traz a ideia equívoca, na 

qual, a valorização profissional “é uma realidade constituída, que despreza o cotidiano 

dos/das docentes: precária infraestrutura, jornadas triplas de trabalho, violência nas escolas, 

luta pelo pagamento do Piso Salarial Nacional” (Ibidem, 2019).  

Além disso, em momento algum, encontramos a voz de docentes, pais, discentes e 

outros profissionais, que trabalham com atividades educativas, suas contribuições e práticas, 

as quais enriqueceriam o processo de formação e de políticas públicas municipais e estaduais, 

com experiências pedagógicas positivas, que já são realizadas em diversos lugares no Brasil, e 

em nosso caso, na rede municipal de São Paulo2. Nossa investigação é atravessada por esse 

contexto. Essa é a problemática na qual se circunscreve esta tese.  

O desenvolvimento da profissão docente é complexo, e perpassa a trajetória 

acadêmica, as experiências de vida, as condições do trabalho em sala de aula/escola, a 

valorização da carreira, a construção de significados mediados por dispositivos 

tecnocomunicativos, as relações sociais e a formação continuada. Sendo assim, cabe, 

também, a estes atores, participarem das formulações de políticas e estratégias de formação 

que se referem à prática daqueles.  

Esta pesquisa percorre reflexões amplas, que possibilitam uma investigação maior do 

que a de um Doutorado. Entretanto, nos mobilizamos a tecer contribuições significativas 

                                                           
2 Não queremos dizer com isso, que essa rede municipal não tenha problemas, assim como outros sistemas 
públicos brasileiros. Contudo, em muitos desses, apesar de todas as dificuldades, existem experiências positivas.  
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acerca da temática abordada: a formação docente para/com/sobre os dispositivos 

tecnocomunicativos, em uma perspectiva do entendimento das relações destes recursos, no 

âmbito da sociedade interconectada. 

A importância do tema percebe-se por meio da forma avassaladora como ocorrem as 

modificações provocadas pelos media e pelas TIC em todas as esferas da vida pessoal, social, 

cultural, econômica e política. Formas essas, que podem mudar: valores; comportamentos; 

trajetórias de vida e profissionais; a maneira como as pessoas lidam com o conhecimento; e, 

os processos de ensino-aprendizagem. Especialmente, alterações construídas velozmente, 

durante a pandemia de Covid-19, por exemplo. Momento em que o isolamento sanitário, 

iniciado no ano de 2020, como sabemos, as redes de ensino municipais, estaduais e federais 

brasileiras tiveram de suspender aulas e fechar escolas, faculdades e universidades, como 

medida de combate às aglomerações, uma das principais formas de contágio do vírus.  

Desta forma, os processos e os percursos propostos em ambientes de escolarização 

foram modificados, passando a ser empregados meios e procedimentos emergenciais para 

promover a comunicação (por exemplo, uso de aplicativos, como o WhatsApp), aulas e 

atividades pedagógicas online e à distância (por plataformas, como Google Meet, YouTube, 

Google Classroom, etc.), denominadas de ensino remoto3. Vale destacar que tal medida não 

atendeu a todos/as alunos/as, o que evidenciou o ‘fosso’, por assim dizer, das mazelas e 

problemas de acesso às TIC e redes de conexão, bem como trouxe à tona uma política 

educacional incapaz de contemplar a todos/as estudantes brasileiros/as. 

Nosso objetivo, portanto, é apresentar uma investigação, a qual tem na interface 

Comunicação/Educação, a reflexão da formação docente continuada como uma das maneiras 

de repensar as práticas pedagógicas com as TIC e os media, em um contexto mais amplo, que 

extrapola às salas de aulas e escolas. Ou seja, correlacionando os dispositivos 

tecnocomunicativos em meio as reconfigurações das complexas estruturas sociais e 

intrínsecas às relações de circulação das mensagens, da formulação de significados e sentidos 

que estes apresentem.  

                                                           
3 Registra-se que a modalidade de educação a distância (EaD) foi regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases nº 
9.394/96, e por meio da Portaria do MEC nº 2.117/2019, a qual permitiu que as instituições de ensino ofertassem 
até 40% de cursos/disciplinas de forma integral, ou parcial, combinando e mesclando ensino presencial e à 
distância - ensino híbrido. A EaD possui suas especificidades, como por exemplo, a elaboração de cursos por 
equipes multidisciplinares, formação docente, infraestrutura, etc. As estratégias emergenciais de aulas remotas, 
legalizadas pela Portaria nº 343/2020, são uma espécie de rearranjo de técnicas, recursos e formação do ensino 
presencial. 
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Diante do exposto acima, a partir da formação continuada, no âmbito dos processos 

de comunicação e dispositivos tecnocomunicativos, enunciamos as questões que norteiam a 

pesquisa: 

 
a) Quais são as contradições que transparecem entre as políticas públicas nacionais e 

municipais de formação de docentes para/com/sobre dispositivos 

tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas, os projetos políticos pedagógicos 

escolares (nível institucional) - e as práticas pedagógicas destes agentes (nível 

subjetivo)?  

b) Como emergem as práticas pedagógicas dos/das educadores/as? E como tais se 

relacionam com suas próprias ‘representações de docência’? 

c) Como as representações das imagens dos/das professore/as, nos veículos 

midiáticos, interferem ou não nos processos docentes de desenvolvimento 

profissional e formação continuada? 

 

Na busca por respostas às questões norteadoras deste trabalho, a presente tese foi 

construída, através do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências de 

Comunicação (PPGCOM), da Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP). O objetivo central deste estudo foi investigar as percepções docentes sobre como 

se observam em relação à formação continuada no âmbito das relações da sociedade e da 

cultura e com os dispositivos tecnocomunicativos. Especificamente, tem como objetivos: 

 

(a) Conhecer, categorizar e analisar os programas de formação continuada promovidos 

pelos Núcleos de Educomunicação, de Tecnologias para Aprendizagem, e reuniões coletivas 

de formação nas escolas da Jornada Especial Integral (JEIF) da prefeitura de São Paulo; 

(b) Verificar, categorizar e analisar as proficiências (media, tecnologias de informação 

e comunicação) e matrizes culturais dos/das educadores/as envolvidos/as nessas formações, 

por meio do aporte teórico da interface Comunicação/Educação;  

(c) Constatar as estratégias de ação (projetos pedagógicos/sequências de aula) dos/das 

formadores/as, nas propostas de formação continuada; 

(d) Conhecer os projetos pedagógicos/sequências de aula produzidos pelos/pelas 

docentes a partir das TIC e das linguagens midiáticas;  
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(e) Caracterizar o contexto sociopolítico e a política formativa do município de São 

Paulo, para/sobre/com dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas.  

 

Este estudo tem como ponto de partida o campo da educação formal, notadamente, 

a formação continuada docente como instrumento potente de desenvolvimento profissional 

crítico. Tal interesse deriva da vivência pedagógica da pesquisadora como professora, por 

quinze anos na Educação Básica, perpassando pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos, na educação pública. Desse período, dez anos foram 

trabalhados na rede municipal de São Paulo, e cinco desses, como Professora de Informática 

Educativa (POIE). Constituiu-se um espaço-tempo de lutas e aprendizado com os pares, os 

quais me possibilitaram significativo progresso profissional. Além disso, concomitantemente, 

empreendi estudos teóricos/pesquisas na Universidade, que culminaram no desenvolvimento 

do Mestrado na área de Educação, tendo, como campo de estudo, o Laboratório de 

Informática, nas práticas didático-pedagógicas.  

A partir de indagações/reflexões sobre o meu trabalho em sala de aula, surgiu a 

motivação na busca de sentidos de como, por quê, e a quem interessa as tecnologias de 

informação e comunicação estarem presentes nas escolas. No entanto, os conhecimentos 

técnicos, que eu possuía, não respondiam a algumas questões sobre como as TIC estariam 

vinculadas às transformações de projetos e atividades didáticas, nos meus modos de 

ser/estar, modificar minha visão e estimular meus/minhas discentes a terem uma leitura 

crítica de mundo (FREIRE, 1993, 1998, 2001).  

De modo a atender os objetivos do foco de interesse desta pesquisa, a abordagem 

qualitativa foi escolhida para o seu desenvolvimento. Tal escolha derivou da possibilidade de 

investigar a realidade dos espaços-tempos de formações, da maneira mais completa e 

profunda possível. No encaminhamento do processo empírico, a maior parte das etapas de 

coleta e análise dos dados foram orientadas pelas pesquisas Sociais, de Educação e pelo 

modelo de metodologia de Pesquisa em Comunicação (LOPES, 2010). Os instrumentos usados 

na coleta de dados foram: questionários, entrevistas semiestruturadas, observações 

participantes, leitura/análise de documentos normativos e atas de reuniões de formações e 

pesquisas em base de dados dos índices da educação brasileira (INEP, CETIC e outros).  

Algumas entrevistas, desta tese, foram realizadas presencialmente, mas, a maioria 

realizamos a distância, de duas maneiras: por imagem de vídeo, com recursos de 
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webconferência/teleconferência; por áudio, via chamada de voz, realizada com aplicativo de 

comunicação instantânea. O universo demarcado, nesta investigação, foi o de docentes da 

Educação Básica do sistema público da cidade de São Paulo. A maneira como os dados foram 

analisados aproxima-se da metodologia analítica de conteúdo de Bardin (2016): pré-análise, 

exploração do material, tratamento dos dados e os resultados obtidos através da 

interpretação. Construímos um recurso, o qual chamamos de Matriz de Referência da 

pesquisa Formação Continuada Docente na perspectiva da interface Comunicação/Educação, 

para auxiliar em nossas categorizações, análises e, por fim, na escrita deste trabalho.  

Esta pesquisa de Doutorado estrutura-se da seguinte maneira: 

Introdução, na qual expomos a problemática, os objetivos, a justificativa e uma visão 

geral da metodologia desta investigação; e mais nove capítulos. No Primeiro capítulo, são 

delineadas as estratégias teórico-metodológicas (modelo metodológico da Pesquisa em 

Comunicação, e estudos das áreas Sociais e de Educação), que, em linhas gerais, sistematizam 

a pesquisa, definindo a construção do objeto e o conjunto de hipóteses. No decorrer do 

capítulo, são descritos os instrumentos de coleta e o processo de elaboração dos mesmos, 

assim como fatores que acompanharam a aplicação de cada um. Definimos, também, o 

conjunto de procedimentos para efetuar a organização/manipulação, a categorização e a 

análise dos dados.  

O Segundo Capítulo perpassa, analiticamente, pela trajetória investigativa viabilizada 

pela pesquisa piloto e caracterização do perfil do campo (gênero docente, faixa etária, hábitos 

de dispositivos tecnocomunicativos) e a delimitação construída (escolas, docentes e outros). 

No Terceiro Capítulo, abordamos a fundamentação teórica do nexo Comunicação/Educação, 

considerando as divergências, as aproximações e as convergências entre os dois campos. 

O Quarto Capítulo foca na discussão da imagem professoral, veiculada nos meios de 

comunicação, como, por exemplo, o/a visionário/a, tem baixo desempenho, etc.; e como tais  

apresentações se associam à identidade dos/das educadores/as. Em seguida, a partir dos 

dados coletados, trouxemos as percepções dos/das participantes da pesquisa, com base nas 

imagens midiáticas (filmes, livros, etc.), sobre qual é o papel docente e como este se relaciona 

com o processo de formação.   

O Quinto Capítulo, por sua vez, versa sobre a formação docente continuada, e está 

dividido em quatro partes: na primeira, é exposto o quadro teórico da formação dos/das 

professores/as sobre as perspectivas comunicativo-pedagógicas; na segunda, o enfoque das pesquisas 
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sobre o tema; na terceira, os modelos de formação docente brasileiros apresentados pela ótica histórica e 

de políticas públicas formativas; e, na quarta, a formação para a comunicação e novas tecnologias.  

Já o Sexto Capítulo, trata da caracterização de ecossistemas formativos, na rede 

municipal de São Paulo, para a comunicação e novas tecnologias, expondo as políticas 

formativas, em nível institucional: coletivas dentro das escolas, Núcleos de Educomunicação e 

Tecnologias para Aprendizagem. Além disso, também, nesse capítulo, retrataremos as 

possibilidades formativas individuais, a visão docente sobre a formação coletiva nas escolas, 

e como aparecem as discussões sobre a comunicação, as TIC e os media nos espaços-tempos 

das instituições escolares da rede municipal paulistana.  

O Sétimo Capítulo inicia-se discorrendo sobre o histórico do Núcleo de 

Educomunicação, quais são os principais atores envolvidos (formadores/as, 

professores/as) e a visão desses/dessas sobre a Educomunicação como política pública 

formativa docente. Posteriormente, os cursos observados foram descritos, 

analiticamente, à luz dos constructos teóricos do vínculo Comunicação/Educação.  

O Oitavo Capítulo apresenta o ecossistema formativo do Núcleo de Tecnologias 

para Aprendizagem, percorrendo a história, a elaboração de currículo específico, a 

introdução de metodologias ativas, e, como, se desenrolaram as formações docentes 

desse núcleo. No Nono Capítulo, retratamos como os/as docentes veem a formação 

continuada, e como isso se revela nas práticas escolares, em sala de aula, e na 

comunicação com os familiares, estudantes, etc. Ademais, exibiremos as percepções 

dos/das mestres/as e formadores/as sobre os percursos e ecossistemas formativos, os 

desafios e as possibilidades da formação continuada docente na rede municipal de São 

Paulo.  

Por último, nas Considerações Finais, são expressas as conclusões da pesquisa, nas 

quais são retomados os objetivos, as hipóteses iniciais e o percurso vivenciado nesta 

investigação, de modo a averiguar as contribuições deste estudo, as adversidades durante 

o trajeto, e as problematizações que poderão ser aprofundadas posteriormente.  
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

“Somente pela interpretação de dados pode-se atingir um padrão de 
trabalho científico no campo da Comunicação. Só esse padrão é capaz 
de coordenar organicamente teoria e pesquisa, operações técnicas, 
metodológicas, teóricas e epistemológicas numa única experiência de 
investigação” (LOPES, 2010, p. 34).  

 

No presente capítulo, abordamos os referenciais teórico-metodológicos de nossa 

investigação, efetivada como um exercício social comprometido com os estudos da formação 

docente. Investigações relevantes no interior de uma sociedade atravessada pelas interações 

e ações suportadas por dispositivos tecnocomunicacionais e complexas relações sociais, 

reconfiguradas: pela aceleração social do tempo, pelo capitalismo financeiro globalizado e 

pela composição de grandes bases de dados, controladas por sofisticados programas 

algorítmicos, os quais modalizam gostos, modos de ser/estar no mundo e o consumo de 

produtos. 

 Para tanto, são apresentadas: as justificativas da escolha do objeto de investigação 

qualitativa, os fundamentos teórico-metodológicos, a exposição de alguns dos conceitos- 

chave adotados ao longo das interpretações desta tese; e escolhas metodológicas - 

entrevistas, questionários, leituras de documentos, observações - para pesquisar o nosso 

objeto.  

 

1 .1 O objeto de investigação de natureza qualitativa 

 
Para Lopes (2010), o objeto de uma pesquisa é “produzido ao longo de um processo 

de objetivação, que é a progressão da formação, da estruturação e do recorte dos fatos até 

os procedimentos da coleta de dados” (Ibidem, p. 122). Com base na assertiva anterior, 

dialogamos, também, com os ideais de docência, proposto por Pedro Demo, no qual, o/a 

docente no locus da sala de aula, se constitui um/a profissional (re)construtor/a do 

conhecimento, através da/na investigação, entendendo-a “não como a única razão de ser, 

mas um instrumento indispensável para a aprendizagem permanente” (DEMO, 2004, p. 34). 

O objeto deste trabalho foi construído ao longo da trajetória profissional e do processo 

investigativo de Doutorado; e deriva tanto de leituras teóricas, vivências e trabalhos científicos 
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pregressos tanto da pesquisadora, quanto educadora de Educação Básica das séries iniciais do 

Ensino fundamental e de Informática Educativa/Educação Digital.  

Por meio da intersecção dos campos da Comunicação e da Educação, como objeto de 

pesquisa, buscamos investigar/analisar as percepções dos/das docentes sobre o papel da 

formação continuada, no entendimento das relações contemporâneas, em transição social, 

econômica, política, científica, a partir dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens 

midiáticas, presentes em práticas pedagógicas no locus da sala de aula. No fulcro dessa 

conexão, investigamos as manifestações discursivas dos/das docentes e formadores/as 

referentes à própria identidade profissional, à teoria e práxis para/com/sobre dispositivos 

tecnocomunicativos e linguagens midiáticas. Neste liame, examinamos as percepções 

docentes e as práticas de formação continuada no município de São Paulo. Fundamentados 

em uma revisão de literatura inicial investigamos o estado da arte, obras de referências e as 

interconexões entre os diferentes campos, nos quais envolveram o objeto de pesquisa.  

No entanto, em meio a diversos referenciais teóricos construídos ao longo da vida 

acadêmica e profissional, e a existência de uma polissemia em alguns conceitos, emergiu a 

dificuldade de estremar e quais arrolar para o diálogo com os possíveis eixos de análises. Em 

se tratando de uma sociedade caracterizada pela transitoriedade, nota-se uma aceleração no 

surgimento e transmissão de novas descobertas e de conceitos científicos4, os quais não são 

uma sucessão linear de inovações, na qual, cada ideia ultrapassada é substituída por uma 

nova, “mas cada substituição é sempre acompanhada por um aumento exponencial do 

número de escolhas e opções disponíveis” (CRARY, 2014, p. 52).   

À vista disso, foi necessário estabelecer limites para a pesquisa, que, por se tratar de 

um “labor artesanal” (DESLANDES et al., 1994, p. 25), evoca uma ação criativa, fundamentada 

em linguagem de conceitos teóricos e metodológicos. Além de realizarmos o exercício de 

recorte/limite teórico/metodológico, compreendemos a necessidade, também, de executar 

intelectualmente, a flexibilização das fronteiras entre as áreas - Comunicação, Educação, 

Linguagem, Tecnologia, etc. -. Buscando entre essas as contribuições, as fragmentações, as 

divergências e as convergências, que abrangem o entendimento da complexidade do objeto 

de pesquisa. Por conseguinte, em nossa revisão teórica englobamos: o debate da interface 

                                                           
4 Tomamos a liberdade de relacionar o processo de elaboração e divulgação científica com o de aceleração de 
mudanças sociais, culturais, tecnológicas; a grande oferta de informações, de serviços, de mercadorias, e 
consumismo, identificados por Crary (2014) e Rosa (2019).  
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Comunicação/Educação; Estudos Culturais; paradigmas teóricos da área da Comunicação e 

Educação; políticas históricas da formação continuada docente; e a formação continuada no 

âmbito das relações culturais e sociais dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens 

midiáticas. 

Nossa investigação está incorporada ao campo das Ciências Sociais e se configura 

como uma pesquisa qualitativa, possuindo como principal fonte de dados o complexo tecido 

social, e sendo a investigadora, o principal instrumento para o recolhimento de dados. 

Diferentemente, das investigações quantitativas, os métodos qualitativos consideram a 

subjetividade do/da cientista social e dos/das estudados/as – reflexões, atitudes, 

interpretações, etc. -  como parte do processo da pesquisa (FLICK, 2004).  Embora, 

disponhamos de um estudo predominantemente qualitativo, nos esforçamos em trazer dados 

nacionais e municipais quantitativos, e aplicar um questionário com base nos modelos 

estatísticos de amostragem.  

Em vista disso, utilizamos instrumentos complementares, como observações, 

entrevistas, leitura de atas de reuniões, os quais levantaram dados, que exigiram métodos 

diversos para categorização, organização e interpretação, principalmente, a partir dos 

significados atribuídos pelos agentes partícipes, isto é, ao que falaram e fizeram (CHIZZOTTI, 

2010). Além disso, tínhamos o propósito de que, a análise dos dados à luz dos referenciais 

teóricos nos auxiliasse a encontrar indícios, sinais de respostas às nossas hipóteses, e às 

questões apresentadas no decorrer deste texto.  

Nesta perspectiva, concordamos com a assertiva de Severino (2009, p.122), quando 

afirma que, um/a pesquisador/a compreende “o saber a que chega, [como] resultante de um 

longo e complexo processo de construção”. Tal processo exige o desenvolvimento de 

metodologia apropriada às peculiaridades do objeto, além do claro entendimento, entre as 

enunciações epistemológicas, filosóficas, ideológicas envolvidas na discussão, com as novas 

evidências, as informações, e o conhecimento teórico acumulado. Em uma pequisa, os 

métodos por se tratarem de “cristalizações de enunciados teóricos”, e não somente 

instrumentos, estão intimamente relacionados ao objeto estudado, pois podem, ou não, 

revelar aspectos essenciais a esse (LOPES, 2010, p.103). Por conseguinte:  

 

[...] a pertinência ao objeto é sempre teórico-metodológica, dada a impossibilidade 

de cindir os dois termos do binômio. Por isso, planejar ou realizar uma pesquisa 
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crítica não é apenas questão de seleção do tema: exige-se o domínio crítico da 

metodologia (Ibidem, p. 104, grifo da autora). 

 

Neste sentido, em nossa investigação buscamos opção multimetodológica, 

propiciando iluminação multifacetada do complexo objeto em estudo, já que, tal opção 

possibilita a aplicação de ferramentas diversificadas, para lançar luzes em diferentes ângulos 

do objeto, apresentando-o, discutindo os resultados oriundos da coleta de informações, bem 

como a integração desses. (LOPES, 2004). Isto posto, optamos e nos inspiramos pelo Modelo 

Metodológico da Pesquisa em Comunicação, contribuições das pesquisas Sociais, e em 

Educação e Comunicação.  

Esta pesquisa, por ser composta por um estudo de vivência direta da realidade da 

formação de professores/as, em serviço, na qual um grupo de docentes e formadores/as se 

inserem em uma relação dialógica e educativa, está estruturada, a partir de uma abordagem 

predominantemente qualitativa. A seguir, apresentamos um quadro elaborado, a partir dos 

componentes paradigmáticos (níveis) e sintagmáticos (sequência hierarquizada de 

elementos), do Modelo Metodológico da Pesquisa em Comunicação de Lopes  (2010, p. 120, 

137) (Figura 1), aplicado à esta tese. 

 
Figura 1: Quadro sintético dos componentes - paradigmáticos + sintagmáticos - do Modelo Metodológico da 

Pesquisa em Comunicação (LOPES, 2010) 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  
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Conforme será pormenorizado, ao longo das próximas páginas, escolhemos um 

conjunto de técnicas e recursos, comumente, usados em pesquisas qualitativas, buscando 

atender aos desafios gerais do nosso problema e objetivos. Malgrado, tivéssemos que adaptá-

los, possibilitando a apresentação e o diálogo com os resultados mais adiante, 

compreendemos ter vulnerabilidades e buscamos evidenciá-las, justificando nossas opções e 

decisões.  

Lembremo-nos, ainda que, por força da complexidade do objeto, as etapas – revisão 

teórica inicial, recolhimento, categorização de dados, análises e discussões - tenderam a 

mesclarem-se em momentos e circunstâncias, ora justapostas, ora aglutinadas, sem que isso, 

necessariamente, lhes comprometessem o seguimento de diretrizes teóricas norteadoras, 

mas, em simultâneo, incorporassem outras relacionadas ao escopo da pesquisa. As 

separações em momentos distintos serve-nos da heurística, na qual se faz necessária, nessa 

divisão artificial para a organização e apresentação da pesquisa.  

Atinente aos instrumentos de coleta, Lopes (2010) explica que, as técnicas para tal 

ação possuem ferramentas particulares, por meios dos quais são obtidas as informações ou 

dados brutos da pesquisa, e uma vez escolhidas “conferem um significado epistemológico ao 

tratamento do objeto e um significado teórico aos problemas que se apresentam ao objeto” 

(Ibidem, p. 146). 

O corpus empírico da pesquisa foi constituído pelas observações, pelos questionários,  

pelas entrevistas e pelas leitura de atas de reuniões de formações docentes, dentro das 

escolas, através dos Projetos Especiais de Ação (PEA).  

O trabalho de campo combinou um conjunto de quatro técnicas de coleta: 

 

- Uma quantitativa: 

 (1) questionários para: (a) levantamento de dados dos conhecimentos e práticas 

pedagógicas dos/das professores/as acerca das relações sociais e culturais dos dispositivos 

tecnocomunicativos e das linguagens midiáticas; e (b) mapear as percepções desses atores 

sobre as formações continuadas; 

  - Três qualitativas:  

(2) pesquisa bibliográfica e documental – leitura de atas das reuniões formativas nas 

escolas; consulta a documentos e base de dados-; 

(3) observações participantes, nos espaços-tempos formativos de educadores/as;  
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(4) entrevistas semiestruturadas, com docentes e formadores/as sobre a identidade 

profissional e compreensão dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas, nos 

processos formativos e práticas pedagógicas.   

A seguir, as técnicas de coleta de dados serão detalhadas.   

 

1.2  Pesquisa bibliográfica e documental 

 
A pesquisa bibliográfica diz respeito às pesquisas materializadas em documentos 

impressos, livros, artigos, teses, com categorias teóricas usadas por outros/as 

pesquisadores/as e registradas (SEVERINO, 2007). Destarte, foi pertinente realizar uma 

revisão sistemática de literatura na vasta bibliografia produzida nos campos da Comunicação 

e Educação, que, por sua vez, permitiram avaliar e interpretar alguns estudos, atualmente, 

relevantes na área do objeto investigado, identificando lacunas e fornecendo elementos para 

posicionarmos, adequadamente, a nossa pesquisa (KITECHENHAM, 2004; BIOLCHINI et. al., 

2005; CHECKLAND et. al, 1998). Para realizar tal revisão, consideramos algumas questões 

orientadoras, que foram: 

a) Quais são as políticas de formação continuada encontradas nos sistemas de ensino 

brasileiros para/com/sobre dispositivos tecnocomunicativos e linguagens 

midiáticas? E, nessa temática, e na perspectiva do vínculo Comunicação/Educação, 

quais são as políticas de formação continuada identificadas nos sistemas de ensino 

brasileiros? 

b) O que pensam os/as docentes sobre o processo de formação continuada para o 

desenvolvimento profissional? E, o que compreendem sobre os processos 

formativos para/com/sobre dispositivos tecnocomunicativos e linguagens 

midiáticas? 

 

As bases de dados eletrônicas que consideramos indispensáveis para a área de 

pesquisa da revisão, foram: Revista Comunicação & Educação5, Portal de periódicos da 

                                                           
5  A revista Comunicação & Educação foi escolhida porque publica conteúdos voltados “para área dos estudos 
em Comunicação, sobretudo, para as inter-relações Comunicação/Cultura/Educação. (Editorial). Mais 
informações em: http://www.revistas.usp.br/comueduc/about/. Acesso em: 01 mar. 2021.  

http://www.revistas.usp.br/comueduc/about/
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CAPES6, Web of Science7, no período de maio de 2019 a abril de 2020. Separadamente, 

consultamos a base de dados do Portal de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, 

onde encontramos 49 estudos relacionados, especificamente, à formação continuada de 

modo geral. Nessa revisão, optou-se pelas seguintes palavras-chave, conforme tabela (Figura 

2).  

Figura 2: Tabela de resultados encontrados nas bases de dados: CAPES, Revista Comunicação & Educação, Web 
of Science (SCIELO) 

 

Fonte: Bierwagen (2021).   

Realizamos a triagem dos documentos, avaliando títulos, resumos, palavras-chave, e 

em alguns casos, fizemos a leitura parcial dos trabalhos - introdução, metodologias, 

conclusão-. Assim, chegamos a 7 estudos que apresentaram relação, e dialogaram com nossa 

pesquisa, com convergências e divergências. Faremos alusão às investigações relacionando-

as à composição teórica e analítica do nosso trabalho, no Capítulo 5.   

                                                           
6 Optamos pela base de dados da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), pois conta 
com um acervo nacional de mais de 45 mil títulos com textos completos Mais informações em: 
https://bit.ly/38Jacr0. Acesso em: 10 fev. 2021.  
7 A Web of Science é uma base de dados multidisciplinar que possibilita acesso a referências em todas as áreas 
do conhecimento. Dentro dela, encontramos a SCIELO (Scientific Electronic Library Online), acervo de artigos 
científicos do Brasil, África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, 
Portugal, Uruguai e Venezuela. Mais informações em: https://www.scielo.br/?lng=pt e 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/. Acesso em: 15 mar. 2021. 

mídia [e] professores 857 95 51

mídia [e] professores [e] formação continuada 137 12 4

educomunicação [e] mídia 39 64 6

educomunicação [e] formação continuada [e] professores 4 10 0

educomunicação [e] formação continuada [e] profess* [e] 

mídia
3 9

0

educacão midiática [e] educomunicação [e] formação 

continuada [e] professores
1 7

0

comunicação/educação [e] formação continuada [e] 

professores
15 17

53

comunicação/educação [e] formação continuada [e] 

professores [e] mídia
8 12

0

tecnologias de informação e comunicação [e] 

comunicação/educação [e] formação continuada [e] 

profess*

11 8

18

Total 1.075 234 132

Palavras- Chave                          Base de Dados                                                                        CAPES

Revista 

Comunicação & 

Educação

Web of 

Science 

(SCIELO)

https://bit.ly/38Jacr0
https://www.scielo.br/?lng=pt
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
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Concernente à pesquisa documental, utilizamos documentos impressos e digitais: 

notícias de jornais; fotos; áudios; legislações; vídeos; sites institucionais (Prefeitura do 

município de São Paulo, por exemplo); e bases de dados estatísticas. Dentre esses, podemos 

citar notícias jornalísticas – impressas, online, áudios – tratando da formação dos/das 

professores/as e como são representados/as na sociedade, de forma geral. Examinamos 

materiais, como: 

 

  as orientações curriculares para os/as Professores/as Orientadores/as de Educação 

Digital, do município de São Paulo;  

  materiais da UNESCO sobre a formação docente, através do currículo de Alfabetização 

Midiática e Informacional, e uso dos dispositivos móveis;  

  orientações curriculares, em Tecnologias para Aprendizagem, baseadas no livro,  

Competências Digitais na Formação Inicial de Professores, produzido pelo Centro de Inovação 

da Educação Brasileira (CIEB);  

  dados do Comitê Gestor para a internet acerca das práticas pedagógicas com 

dispositivos tecnocomunicativos, bem como infraestrutura escolar.  

 

Ademais, consultamos base de dados estatísticos gerais e educativos, como: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP); e pesquisas já consolidadas sobre docentes e práticas em 

sala de aula – Fundação Carlos Chagas, grupo Mediações Educomunicativas (MECOM)8, 

Anuário 2020 – Todos para a Educação -. E, fundamentalmente, perscrutamos legislações 

pertinentes à discussão da investigação, a exemplo: a Lei de Diretrizes e Bases (LDB); as 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC);9 as portarias específicas do município de São Paulo, as quais definem a carreira do 

                                                           
8 Coordenado por Adilson Citelli, professor titular do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de 
Comunicações e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP).  Sob o seu acompanhamento, a equipe, 
formada por estudiosos/as – orientandos/as e ex-orientandos/as-, realiza estudos e promove pesquisas em 
escolas, universidades e institutos educacionais com o objetivo de ampliar as reflexões acerca do avanço das 
tecnologias e seus desmembramentos no ambiente educativo, da dinâmica social do tempo, das inter-relações 
Comunicação e Educação, dentre outras questões relacionadas a essa interface. Atualmente, o grupo é formado 
por 17 pesquisadores/as. 
9 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo, que define um conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens, as quais todos/as alunos/as devem desenvolver, ao longo de todas as 
etapas da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio –, obrigatória, dos 4 aos 17 
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magistério e jornada de trabalho dos/das docentes paulistanos/as; as especificidades da 

função de Professor/a Orientador/a de Educação Digital (POED); e a introdução da perspectiva 

da Educomunicação, como política de formação docente e dos processos pedagógicos.  

Esses dados foram levantados para obter informações quantitativas e qualitativas, 

sobre o contexto da formação docente para/com/sobre os dispositivos tecnocomunicativos e 

as linguagens midiáticas, com o objetivo de estabelecer um jogo de escalas, entre a 

abordagem micro (análises sociológicas das pesquisas acadêmicas), e a macro (estudos 

quantitativos de larga escala, dados quantitativos do contexto nacional). Elias (1994), Magnani 

(2002) e Brandão (2008) definem a realidade social como muito abrangente, complexa, e se 

estruturando em diferentes níveis de análise. Consequentemente, as escalas de 

desenvolvimento de uma pesquisa podem assumir “a perspectiva aérea, ou do nadador, de 

fora e de longe, ou de dentro, e de perto, oferecendo diferentes ângulos” (BRANDÃO, 2008, 

p. 610).  

Por exemplo, analisar os dados das políticas de formação continuadas para/com/sobre 

os dispositivos tecnocomunicativos, no município de São Paulo, perspectiva “aérea”; e uma 

“aproximação de lentes”, para delinear as percepções individuais dos atores sociais – 

formadores/as, docentes –, nos espaços-tempos de formação. Além disso, uma experiência 

de pesquisa utilizando tal jogo, incorpora o surgimento de novas questões, as quais não foram 

contempladas, através dos constructos teóricos propostos no início da investigação.  

Em nosso trabalho, não tivemos o propósito exaustivo de garimpar, categorizar, e 

analisar os Projetos Especiais de Ação (PEA), por meio das atas de reuniões, como únicas 

fontes da reconstrução sócio-histórica da formação continuada docente, centrada no interior 

da escola. A proposição da leitura de atas de reuniões desses projetos, visaram buscar 

informações sobre: como aconteciam as formações continuadas na escola; quem eram os 

principais atores; se os/as docentes se debruçavam em estudar/refletir sobre a comunicação 

na escola; e, a inserção/presença dos dispositivos tecnocomunicativos.  

As atas fornecem registros e dados de comportamento de um grupo pesquisado, seus 

discursos, o momento histórico, suas ideologias, seus ritos, etc. (ESQUINSANI, 2007). 

Conseguimos ler os projetos e as atas de reuniões de formações de duas escolas: EMEF 

Estação Jaraguá e EMEF Marili Dias. Para complementar nossa investigação, sobre o processo 

                                                           
anos. Deve nortear os currículos dos sistemas de ensino (municipal, estadual e federal), e também, as propostas 
pedagógicas das escolas públicas e privadas de Educação Básica (BRASIL, 2017a). 
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de formação continuada, na temática de comunicação, TIC e media, tivemos conversas 

informais com duas coordenadoras e entrevistamos um coordenador. No caso, das conversas 

informais, com a coordenação do CEU EMEF Jaçanã, obtivemos registros fotográficos de uma 

reunião formativa.  

 

1.3 Observações (Qualitativa) 

 

As observações possibilitam a identificação de comportamentos, não intencionais, ou 

inconscientes, os quais os/as informantes, usualmente, deixam de revelar. Embora, nossa 

investigação não constitua uma etnografia10, utilizamos aportes teóricos e técnicas dessa 

abordagem para nortear as observações. Como as formações docentes, envolvem uma 

participação ativa desses agentes, como modificadores das estruturas sociais, a pesquisadora, 

também, interessada no estudo das desigualdades/modificações sociais, não foi a campo para 

confirmar o que já sabia, todavia, para construir novas perspectivas sobre as realidades dessas 

pessoas11. Para este estudo, esmeramo-nos em realizar a análise dialética da cultura,  isto é, 

compreender a sociedade como um sistema de significados, entre as estruturas sociais e a 

ação humana (BOURDIEU, 1989; ROCKWELL, 2009, MATTOS, 2011).  

Neste sentido, a teoria de estruturação de Antony Giddens (2003), contribuiu para o 

desenvolvimento de nossa investigação, pois, coloca-nos o entendimento de que, a ação 

humana é complexa, podendo demonstrar, tanto a transformação, quanto a reprodução da 

sociedade;  cingindo  a vontade do sujeito (o subjetivismo) às circunstâncias, que se impõem 

a ele (o objetivismo), em uma relação de duplicidade, na qual, os atores sociais constroem a 

história individual, mas, não o fazem sob circunstâncias próprias. 

Em consonância ao autor, a ação humana é possível e subordinada, por três grandes 

estruturas institucionais de: significação (relacionadas aos esquemas interpretativos 

subjetivos e produções de sentidos individuais); dominação (poder advindo de quem produz 

e distribui as TIC e os media); e legitimação (vinculadas às normas sociais). À vista disso, os/as 

docentes da rede municipal de São Paulo, durante sua formação profissional, seja inicial, seja 

                                                           
10 A etnografia recebe outras conceituações: pesquisa social; observação participante; pesquisa interpretativa, 
analítica e hermenêutica. Essa abordagem científica pretende estudar e observar, diretamente, por um período,  
as formas de se viver de um grupo de pessoas, que podem ser uma unidade social representativa do grupo, como 
uma escola, um conjunto de alunos/as, um hospital, dentre outros (LÜDKE, ANDRÉ 1986).  
11 Nesse sentido, mesmo trabalhando, muitos anos como professora, em escola pública, considero importante 
construir novas perspectivas, a partir dos pensamentos e práticas de outros sujeitos.   
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continuada, podem acionar o próprio capital cultural, que é formado com base em elementos 

compostos em sua subjetividade, como, por exemplo, a história, a formação ao longo da vida, 

os hábitos culturais e a experiência profissional. Ao mesmo tempo, os/as mestres/as 

incorporam novas habilidades tecnocomunicativas e saberes ao seu repertório, e isso fomenta 

a necessidade de rever e reintegrar elementos de sua identidade profissional, e de práticas 

pedagógicas relacionadas às ideologias, que carregam consigo e compartilham com os pares. 

 Esse movimento individual integra uma dimensão coletiva, na qual, as práticas 

escolares estão relacionadas às condições objetivas do sistema educativo: a estrutura escolar 

(rotina, espaço-tempo, recursos, etc.), e as políticas públicas de ensino e formação. A 

concretização do processo de formação continuada, seja ele realizado na escola, seja em 

outros locais, depende da visibilidade e legitimidade alcançada entre os/as educadores/as. 

Esse processo passa a ser institucionalizado, podendo gerar, ou não, transformações nas 

políticas públicas e na práxis docente. Lembrando que, a instituição escolar, na perspectiva 

giddensiana, como uma instituição, que se fixou no espaço e tempo, resiste às mudanças 

realizadas pela ação individual. Contudo, cabe ao sujeito não ser passivo, mas ter atos de 

modificações nos processos pedagógicos/formativos.  

Levando isso em conta, nosso ato de observação, demandou uma desnaturalização do 

cotidiano e ter um ‘olhar’ e ‘ouvido’ atento as configurações dos imbricamentos das relações 

objetivas e subjetivas do magistério. Sendo assim, os registros narrativos e descritivos 

contextualizados da observação foram, cuidadosamente, selecionados para que, 

ulteriormente, pudessem ser ordenados, articulados e interpretados (ROCKWELL 2009). Além 

disso, observarmos os processos formativos, nos quais interessam a reflexão da interface 

Comunicação/Educação, pois nesses encontramos os diálogos, as relações e os significados 

discursivos atribuídos pelos agentes à docência (JACOBI, 2000; SOARES, 2011, CITELLI, 2019). 

Elaboramos um protocolo estruturado de observação, o qual serviu de roteiro para 

descrevermos quem eram os/as formadores/as, os/as professores/as, os locais, organizações 

espaciais, estratégias metodológicas, infraestrutura, etc. (Apêndice A)12. Contudo, durante as 

observações das formações, primeiramente, realizamos anotações, em um caderno, 

observando, e “captando tudo que fosse possível, treinando o olhar e o ouvido” (MAGNANI, 

2009, p. 176). Ademais, usamos aplicativos de gravação de áudios e registros fotográficos, 

                                                           
12 Apêndices e Anexos foram inseridos em repositório virtual, e podem ser acessados através de links expostos 
no corpo e notas de rodapé desta tese. 

https://docs.google.com/document/d/1uoLcAnTR-RkuahyZdw_kJ43j0ofrUYgXCPk4EUtXwH8/edit?usp=sharing
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para auxiliar na elaboração do relato de campo13. Para a construção desses, mesmo com base 

nas observações fragmentadas das anotações, e não seguindo de forma rigorosa o protocolo 

de observação, foi muito proveitoso ‘passarmos a limpo’, tudo o que anotamos; ordenando, 

cronologicamente, não se preocupando, de início, com a realização de interpretações teóricas 

preliminares. Os relatos foram numerados na ordem cronológica (1, 2, 3, etc.). Esse processo 

permitiu:  

uma primeira ordenação, uma narrativa dos dados de campo; e, da leitura do corpus 

mais alentado destes relatos[...]. Aparece[ndo] os famosos insights, começa[ndo] a 

surgir as linhas de interpretação, de reflexão, e o trabalho fica prazeroso. Como se 

sabe, não se vai a campo com uma teoria já pronta, sem estar disposto a ser afetado, 

como hoje se diz. E este “ser afetado” também aparece no caderno, depois no relato 

e, ainda, no trabalho final (MAGNANI, 2009, p. 176).  

 

 

Nos dizeres de Geertz (1992), o investigador escreve discursos sociais. Ao fazê-lo, parte 

do fato temporário existente, no momento em que ocorreu, e atinge a relação daquele fato, 

presente nos relatos, nos quais é possível examiná-lo novamente. Por consequência, pudemos 

consultar em nossos documentos comentários dados pelos/as docentes e formadores/as, 

durante a formação, captar contextos socioeconômicos, expressões, gestos, dentre outros. 

Todos esses registros, juntamente, com os questionários e entrevistas, formaram uma base 

de dados, a fim de contribuir nas análises teóricas. Importa ressaltar nossa participação nas 

atividades formativas.   

 Tivemos, ao todo, 42 observações, realizadas de maio a dezembro de 2019, com a 

quantidade numerada, ao lado de cada formação/curso (Figura 3). Em média, cada 

observação, totalizou cerca de 3 horas, estimando 99 horas de trabalho investigativo. Uma 

observação se sucedeu, durante reunião online de formação, com grupo de professores/as da 

Diretoria Regional de Educação (DRE) Jaçanã/Tremembé, no mês de julho de 2020. Quatro 

formações aconteceram com os/as docentes da Diretoria Regional de Educação Freguesia do 

Ó/Brasilândia, em conjunto, com a Diretoria Regional de Educação Pirituba/Jaraguá. Uma 

formação de Professores/as Orientadores/as de Educação Digital (POED) ocorreu no auditório 

da DRE Pirituba/Jaraguá, reunindo mestres/as dessa diretoria e os/as da DRE Freguesia do 

                                                           
13 Ao longo do nosso trabalho escrito, fizemos o exercício de usar imagens fotográficas, quadros, gráficos, em 
uma perspectiva, na qual, se considera o contexto e os significados destas como elementos mediadores das 
estruturas/relações sociais (FLUSSER, 2013).  
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Ó/Brasilândia e Jaçanã/Tremembé14. Os locais, o perfil dos/das formadores/as e dos/das 

docentes das formações, serão descritos no Capítulo 2.  

Figura 3: Formação versus quantidade de observações 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

1.4 Questionários (Quantitativo) 

 

 O questionário (survey) foi um dos principais instrumentos para fazer a coleta de 

informações dos/das docentes. Na elaboração do mesmo, buscamos realizar uma 

autoavaliação da problemática, e das interferências ideológicas na formulação de cada 

pergunta, bem como uma “comunicação não-violenta” (THIOLLENT, 1980; BOURDIEU, 1999). 

                                                           
14 Com relação às 13 Diretorias Regionais de Ensino (DREs), do município de São Paulo, enviamos e-mails a 
todos/as formadores/as, com apresentação da pesquisadora, informações e objetivos da pesquisa. Os/As 
profissionais das DREs, acima elencadas, foram os/as que responderam nossas mensagens, convidando-nos para 
conversar e conhecer o trabalho deles/delas. Então, antes de ir às formações, para observá-las, visitamos as 
DREs, tendo conversas informais com os/as formadores/as. Esses/essas servidores/as públicos/as foram muito 
solícitos/as, em nos fornecer materiais, cronogramas de formações, propostas de trabalho, legislações, dentre 
outros. Mantivemos contato via e-mail e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. As Diretorias Regionais de 
Ensino de Jaçanã/Tremembé e Campo Limpo solicitaram documentações adicionais (projeto, carta do 
orientador, etc.), e com isso, publicaram a aprovação da pesquisa, conforme Anexo A.   

Diretoria Regional de Educação 

Pirituba/Jaraguá (DRE PJ)

Diretoria Regional de Educação 

Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE 

FO)

Diretoria Regional de Educação 

Jaçanã/Tremembé (DRE JT) 

Diretoria Regional de 

Educação Campo Limpo (DRE 

CP)

Formação de Professores/as 

Orientadores/as de Educação 

Digital (POED)

Formação de Professores/as 

Orientadores/as de Educação 

Digital (POED)

Formação de Professores/as 

Orientadores/as de Educação 

Digital (POED)

Formação de Professores/as 

Orientadores/as de Educação 

Digital (POED)

 (6) Uma para/com os/as 

docentes da própria DRE; quatro 

em conjunto com a DRE FO; uma 

em conjunto com as DRE JT e FO

 (6) Uma para os/as docentes da 

própria DRE; quatro em conjunto 

com a DRE PJ; uma em conjunto 

com as DRE PJ e FO 

  (4)   Três para/com os/as 

docentes da própria DRE e uma 

em conjunto com as DRE PJ e FO

(3) Três para/com os/as 

docentes da própria DRE

Cursos do Núcleo de 

Educomunicação

Cursos do Núcleo de 

Educomunicação

Cursos do Núcleo de 

Educomunicação

           (3) Nas Ondas do Vídeo       

(3)  Leitura Crítica  

        (5)  Nas Ondas do Vídeo             

(2) Cinema Negro

             (3)  HQ na escola                  

(3) Cinema Negro 

     Jornada de Formação Integral         

(1) EMEF Estação Jaraguá 

   Jornada de Formação Integral 

(1) CEU EMEF Jaçanã          
   

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(1) Seminário Tecnologias para Aprendizagem 

https://docs.google.com/document/d/1F0FpXErqBR8A9uf8bE5574tnzoVjmfmHrEjGOdiZbAs/edit?usp=sharing
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Essa ferramenta de coleta de dados permite abranger um número maior, de um grupo de 

atores sociais; no caso da nossa investigação, os/as docentes, quantificando-os/as, 

amostralmente, definindo suas características e opiniões, para enfim, asseverar, ou não, 

determinada perspectiva teórica.  

Deste modo, decidimos elaborar um questionário, com 19 questões, englobando a 

exploração, descrição e explicação dos principais dados do objeto de investigação e que, ao 

mesmo tempo, pudesse ser aplicado e/ou respondido durante 15 a 20 minutos15 - tanto na 

versão impressa, nas formações presenciais, quanto online, elaborada por meio do Google 

Forms16-. Na versão online, disponibilizamos links de um vídeo, e um áudio, sobre a carreira 

docente17. Não sabemos se todos/as os/as docentes acessaram tais links, mas notamos 

comentários acerca das iniciativas das fundações educativas privadas, produtoras de 

formações docentes nos sistemas públicos educativos. Optamos pela constituição de: 12 

questões abertas, possibilitando aos/às docentes exporem suas percepções, opiniões, falas e 

discursos; e 7 indagações fechadas, variando entre quatro e quatorze alternativas. Os 

resultados obtidos, pelas respostas aos questionários, foram combinados com outras técnicas 

de coletas de dados para obtermos uma visão mais profusa do objeto investigado.  

Realizamos a elaboração do questionário dos/das educadores/as, a partir de modelos 

de inquirições elaboradas em pesquisas: do grupo de estudos Mediações Educomunicativas 

(MECOM); da TIC Educação, produzida pelo CETIC.br18; e orientações do material Como 

elaborar um questionário (GÜNTHER, 2003). Além disso, pensamos as indagações, com base 

no referencial teórico e a especificidade do objeto de investigação.  

A organização do questionário está dividida em quatro blocos, embora, isso não esteja 

explicitado no formulário. Tal sistematização foi tipificada, durante a escrita desta tese por 

tópicos, da seguinte maneira: 

                                                           
15 Período considerado menos cansativo aos/às docentes e formadores/as, durante os cursos e formações. 
16 Google Forms é um recurso desenvolvido pelo Google, para elaboração e coleta de dados através de 
questionários. Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 
17 Links: do vídeo, da pesquisa Todos para Educação 
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/23.pdf?750034822;   e  áudio de entrevista, com 
pesquisador, na Rádio CBN: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/201663/quase-50-dos-professores-
nao-recomendam-sua-profis.htmI. 
18 O Centro Regional de Estudos para o desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), que é o órgão 
responsável pela produção do relatório Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC Educação -, faz 
pesquisas, anualmente, sobre o uso de tecnologias nas escolas. Para compor os dados, os/as pesquisadores/as 
aplicam metodologia específica, com amostra de 1500 escolas, localizadas nas cinco regiões do Brasil; e em cada 
turma selecionada, foram entrevistados/as os/as docentes ministrantes das disciplinas da Língua Portuguesa e 
Matemática (CGI, 2018). 

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/23.pdf?750034822
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(1) Identificação (informações de elementos factuais, GHUNTER, 2008) – grupo de 

cinco questões -, nas quais delineamos um mapeamento geral, de características mínimas do 

grupo de professores/as – idade, tempo na carreira do magistério, formação, disciplina que 

leciona e qual é a região da cidade onde trabalha - (Questões 1 a 5).  

(2) Formação continuada dos docentes – um conjunto de seis indagações – nas quais 

identificamos a participação, os processos formativos (dentro e fora da escola), nomeação de 

cursos e programas, as opiniões e sugestões de aportes teóricos sobre o assunto. Uma delas, 

de âmbito geral, investigava qual era o interesse nas formações continuadas, com as opções: 

“sempre”, “quase sempre”, “raramente” e “nunca” (Questão 6). Uma questão, mais 

específica, buscava levantar quais eram as maneiras dos/das docentes se atualizarem nas 

áreas de comunicação e novas tecnologias. Para respondê-la, poderiam assinalar quantas 

alternativas desejassem, dentre as quais, estavam: “Formadores de secretaria de educação”; 

“auxílio de Coordenador(a) e/ou Diretor(a)”; “cursos específicos sobre tecnologias de 

informação e comunicação”; “cursos específicos sobre Educomunicação”; “contatos informais 

com outros professores”; “com vídeos ou tutoriais online”; “alunos”; “monitor(a) de 

Laboratório de Informática”; “formadores de outras organizações”; “grupos de professores da 

própria escola”; e “outros”, na qual, o/a docente poderia acrescentar uma maneira não citada 

na lista (Questão 7). 

 Em seguida, uma indagação, em formato aberto, versava sobre o conhecimento que 

tinham acerca de cursos e/ou programas de formação continuada, dentre as situações 

indicadas, na questão anterior (Questão 8). Havia o questionamento da carga horária 

formativa na escola, dispondo das opções: “até uma hora”; “até duas horas”; “até três horas” 

e “mais de quatro horas” (Questão 11) 19. Uma questão, em formato aberto, indagava a 

opinião docente sobre a importância da formação continuada, durante seu exercício 

profissional (Questão 17). E, finalmente, uma indagação, na qual, desejávamos obter 

sugestões, entre os mestres/as de autores e aportes teóricos sobre o tema da formação 

continuada, buscando saber qual era o contato teórico sobre o assunto, embora, na prática, 

já o vivenciassem (Questão 18).  

                                                           
19 Infelizmente, não ajustamos o questionário, acrescentando a opção “nunca”, para sabermos quantos/as 
professores/as não tinham a formação, durante o período do trabalho, no interior escolar. Identificamos que, 
trinta pessoas não responderam à questão. Cinco dessas informaram não realizar a formação continuada dentro 
da escola.  
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(3) Contribuição da formação continuada para as práticas pedagógicas – um 

agrupamento de quatro questões -. Duas delas, investigavam se as formações continuadas 

para a área de comunicação e novas tecnologias, tanto nos programas de formação, quanto 

em cursos ou na escola, contribuíram nas propostas didáticas do/da docente, com as 

possibilidades: “sim”, “não” e “depende” (Questões 9 e 12). Em seguida, relacionado às 

respostas anteriores, em duas perguntas, questionávamos o porquê dos/das participantes 

considerarem, que a formação continuada, dentro (Questão 10), ou fora da escola(Questão 

13), colaborava nas atividades em sala de aula, deixando o/a partícipe expressar, 

abertamente, suas percepções.  

(4) Relação das práticas pedagógicas com a formação continuada para área de 

comunicação e os dispositivos tecnocomunicativos. A primeira delas investigava, quais eram 

os dispositivos tecnocomunicativos usados pelos/pelas docentes em aulas, com possibilidade 

de seleção múltipla, nas alternativas: “pesquisas de textos, sites e vídeos na internet”; “uso 

da internet na escola, mediante regras, após orientações”; “o uso de serviços de 

armazenamento e compartilhamento de arquivos (por exemplo, Google Drive ou Dropbox)”; 

etc. Havia a opção “Outros”, na qual o/a participante poderia acrescentar algo não elencado 

nas alternativas anteriores (Questão 14). A segunda, buscava captar se os/as docentes usavam 

nas atividades didáticas - musicais, videoclipes, novelas, séries, filmes, propagandas, 

telejornais, jornais, revistas, etc. -, modulando, as maneiras empregadas, nas respostas: 

“sempre”; “quase sempre”; “raramente”; e “nunca” (Questão 15). Logo em seguida, caso 

empregassem tais media, foram convidados/as a citar exemplos recentes (Questão 16). Em 

outra indagação, poderiam exemplificar projetos relacionados às novas tecnologias (Questão 

18). As três questões, também, mapearam os conhecimentos dos/das docentes e as ações 

pedagógicas feitas com dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas.   

A aplicação do questionário é considerada uma técnica apropriada na obtenção de um 

bom número de respostas. Buscando manter certa proximidade com trabalhos 

estatisticamente representativos socialmente, optamos por compor uma amostra não-

probabilística, pois não teria como sabermos quais seriam os/as educadores/as que a 

constituiriam (CHIZOTTI, 2010). No entanto, se considerarmos somente o conjunto de 

docentes, homogeneamente, desconsiderando as etapas da Educação Básica, nas quais 

trabalhavam, isto significa, 42.994 pessoas, no município de São Paulo (INEP, 2019), chegamos 

à aplicação de 245 questionários. Valor empregado em nossa investigação, de forma 
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probabilística, com uma amostra simples e aleatória, possuindo o índice de 95% de 

representatividade do universo docente, e estabelecendo uma estimativa de erro de 5%.  

Nesse estudo, os questionários foram aplicados, no período de maio de 2019 até maio 

de 202020, adotando-se dois formatos e estratégias de aplicação:  

(1) versão impressa, executada presencialmente (Apêndice B) - realizada durante as 

observações/participações, de maio a dezembro de 2019, nos ciclos formativos do Núcleo de 

Educomunicação (6 a 8 encontros), e dos/das POEDs, mensalmente,21 nas regiões Norte e Sul, 

do município de São Paulo (DREs de Jaçanã/Tremembé, Freguesia/Brasilândia, 

Pirituba/Jaraguá e Campo Limpo). Geralmente, a aplicação das questões, combinado com o 

formador/a, nos cursos de Educomunicação, por volta do 4º encontro, e com os/as POEDs, 

entre os meses de novembro e dezembro.  

Durante a aplicação, conversávamos com os/as docentes sobre os objetivos da 

pesquisa. Na maioria das vezes, a oportunidade aberta para falarmos, foi durante o início da 

sessão de um encontro, ou pouco antes do intervalo (horário de café dos/das professores/as). 

Observamos que, muitos/as docentes participaram, e em alguns momentos, vindo sanar 

dúvidas sobre as questões. Poucos devolveram, sem respondê-las. Tivemos 147 participantes 

no formato impresso.  

(2) versão online, apoiada pelas conexões sociais da pesquisadora (Apêndice C) – 

efetuada para atingir uma quantidade maior de mestres/as, de outras regiões da cidade (Zona 

Leste, Centro e Zona Oeste). Aproveitamos do processo, denominado por Shirky (2011), de 

“cultura participativa”, caracterizada pelo aumento da conexão e das interações construídas 

em rede, sendo considerada por ele, “uma das novas grandes oportunidades atuais, que 

[podem mudar] o comportamento daqueles que dela tiram proveito”, agregando pequenas 

contribuições às pesquisas científicas (Ibidem, p. 109). Por exemplo, como nas colaborações 

observadas, em nosso próprio trabalho, acerca dos/das docentes que participaram, 

generosamente, em responder às questões online. 

 Para o formato online ter adesão dos 98 respondentes, recorremos as seguintes  

estratégias: divulgação do questionário no grupo de POEDs;  grupo de sindicato dos/das 

                                                           
20 Inicialmente, o questionário seria finalizado, em março de 2020, mas com novos acontecimentos no cenário 
brasileiro e mundial devido à situação pandêmica, consideramos relevante, captar mais respostas até maio. 
Importa destacar, também que, a partir de janeiro, obtivemos respostas através do formato online, vindas de 
professores/as, de outras regiões da cidade (Zona Oeste, Zona Leste, Centro). 
21 Observamos uma formação, em junho de 2020, de POEDs na DRE Jaçanã/Tremembé via Google Meet.  

https://docs.google.com/document/d/1k87SdPm7I5L5AaDcXjdJMNPD5nNWR-_VOs5RAgT6hlk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lviCeIUjauIyfIaM-kGNnCGB11MTk0Z-4pki7k9OX_g/edit?usp=sharing
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docentes do município de São Paulo (SINPEEM); solicitação aos/às docentes, 

coordenadores/as de escolas, formadores/as de POEDs e de Educomunicação, de diversas 

regiões da cidade, para auxiliarem na difusão do link, através do WhatsApp22, em seus grupos 

de trabalhos. Todavia, ressaltamos essa estratégia ter seus limites concernentes à 

participação, pois a adesão de respondentes é baixa. 

O quadro abaixo, sistematiza o conjunto de questões organizadas, em quatro blocos 

(Figura 4).  

Figura 4: Quadro de divisões temáticas do questionário 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

As questões foram formuladas para podermos caracterizar, minimamente, os 

indivíduos, promover as desejadas estratificações subsequentes, a fim de empreendermos 

análises alinhadas à nossa investigação. 

                                                           
22 Redes sociais como o Facebook e grupos de Whatsapp foram fundamentais para a disseminação do 
questionário online. Participo de alguns grupos citados.  

Identificação

Formação continuada docente 

para a área de comunicação e 

novas tecnologias. 

Contribuição da formação 

continuada para as práticas 

pedagógicas. 

Relação das práticas pedagógicas com a 

formação continuada para área de 

comunicação, com/sobre os 

dispositivos tecnocomunicativos e 

linguagens midiáticas.

Q1- Sua idade.                                                           

                                         

Q2 - Anos de exercício 

no magistério.                                                           

                                        

Q3 - Universidade/ 

Faculdade/Centro 

Universitário onde 

concluiu a licenciatura.                                           

                                        

Q4 – Disciplina que 

leciona.                      

                                         

Q5 - Trabalha em que 

bairro, região da 

cidade? (Se desejar, 

pode identificar a 

escola ou escolas em 

que atua.)

Q6  - Participa de cursos de 

formação continuada? (sim, não)                                               

                                              

Q7 - Como se atualiza para a 

área de comunicação e novas 

tecnologias? (formadores, 

grupos de professores, alunos, 

etc).                                          

Q8 - Por gentileza, cite nomes de 

cursos e/ou programas de 

formação continuada, dentre 

alguma(s) das situação(ões) que 

indicou acima?                            

Q11 - No caso de haver 

formação continuada na escola, 

acontece quantas horas 

semanalmente? (uma, duas, etc).                             

                            

Q17 -  Para você, qual é a 

importância da formação 

continuada?                                

Q19 - Se desejar, pode sugerir à 

esta pesquisa aportes teóricos 

(autores), que abordem o tema 

da formação continuada.

Q9 - Você acha que a 

formação continuada para 

área de comunicação e novas 

tecnologias contribuem para 

sua prática pedagógica? (sim, 

não, depende)                                      

      

Q10  - Por gentileza, explique.                           

                       

Q12 -Considera que, tal 

formação, no período de 

trabalho, favoreça sua prática 

pedagógica?                                           

        

Q13 - Por quê?

Q14 -  Indique que atividades solicita 

para seus alunos(as). (pesquisas, 

elaboração de gráficos, uso de 

aplicativos, etc).                          

                                                                        

Q15 - Você utiliza musicais, videoclipes, 

novelas, séries, filmes, propagandas, 

telejornais, jornais, revistas, etc 

(considere os diferentes tipos de 

mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação)?                                                                                                                        

                                                                        

Q16 - Em caso positivo, qual(is)?                               

              

Q18 - Se desejar, pode citar o exemplo 

de uma atividade ou projeto, que 

realizou com seus alunos, relacionados 

aos meios de comunicação e novas 

tecnologias.  
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 1.5 Entrevistas semiestruturadas (Qualitativa) 

 

Primeiramente, antes de caracterizar o tipo de entrevista selecionada para este 

estudo, é relevante salientar algumas vantagens desse instrumento de coleta de dados, na 

pesquisa qualitativa. As entrevistas podem ser vistas como recursos complementares de 

outras técnicas – questionários, observações, etc.; e são “dispositivos de obtenção de 

informações cujas qualidades, limitações e distorções devem ser, metodologicamente, 

controladas” (THIOLLENT, 2010, p. 22).  

Para nossa investigação, as entrevistas, além de ser um recurso completivo de outras 

técnicas, constituiu-se importante “forma de exercício para experimentamos “uma conversão 

do olhar” sobre os/as outros/as, “nas circunstâncias comuns da vida” (BOURDIEU, 1999, p. 

704). Ou seja, permitiu explorarmos os problemas habituais/usuais com maior profundidade, 

coletando como cada ator analisado nesta pesquisa - docentes, gestores/as, formadores/as - 

perceberam e ressignificaram sua realidade. A partir disso, foi possível descrever e entender 

a lógica norteadora das relações, nas quais se estruturam, o interior desses grupos. 

Alguns/algumas autores/as tipificam as entrevistas, dependendo do objetivo e da 

metodologia escolhida, para direcionar um estudo científico. Essa técnica de coleta pode ter 

configurações diversas, conforme:  

 

a)  a quantidade de participantes – individual ou em grupo (roda de conversa)23;  

b) a ação do/da pesquisador/a - mediadora, diretiva, aberta;  

c) modelo de roteiro - estruturado, aberto, temático;  

d) modalidade – presencial, face a face na residência, ambiente de trabalho do/da 

informante, etc., e à distância, de forma síncrona ou assíncrona, através de dispositivos 

tecnocomunicativos (computadores pessoais, tablets, smartphones e aplicativos ou 

programas de interação e comunicação) (FLICK, 2004; JOHNSON, 2010; MINAYO; 2011). 

 

Em nosso estudo, realizamos 15 entrevistas, de dezembro de 2019 a junho de 2020 

com modelo de roteiro aberto e direcionamento da investigadora (Apêndice D). Duas 

                                                           
23 Em uma roda de conversa, as colocações/falas de cada participante são elaboradas, a partir da interação com 
o outro, seja para complementar, discordar, seja para concordar com a fala anterior. Assim, entendemos que, as 
rodas de conversa podem promover uma (re)construção coletiva de conceitos e de argumentos, através da 
escuta e do diálogo com os pares e consigo mesmo (WARSCHAUER, 2002). 

https://docs.google.com/document/d/10ySIqLIyfX_qHKf9yNCEY-AeSdD1whG1J6ekheWIrXw/edit?usp=sharing
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entrevistas, foram feitas, presencialmente, com um formador e uma formadora de 

Professores/as Orientadores/as de Informática Educativa (POED), em seus respectivos locais 

de trabalho, nas DRES Jaçanã/Tremembé e Pirituba/Jaraguá. Reconhecemos que, esta 

modalidade tem como vantagem a possibilidade de observar elementos de comunicação não 

verbais – como o/a participante se organiza, literaturas disponíveis em sua sala, quadros, 

cronogramas, linguagem corporal, silêncio, etc., -  pouco encontrados nos discursos, e com 

isso, podemos acrescentar novos indícios na pesquisa (JOHNSON, 2010).  

Todavia, verificamos nas entrevistas realizadas por recursos de comunicação síncronos 

online – chamadas de voz via internet pelo aplicativo24 Whatsapp25, ou vídeo/voz por meio de 

outros programas -, boa fluência nas conversas, a possibilidade de acesso a áreas mais 

longínquas do município de São Paulo, a redução do tempo e custos. Em vista disso, tais 

entrevistas não interferiram no nível/qualificação dos dados, mas romperam com a distância 

física e propiciaram maleabilidade de todos/as envolvidos/as, desde os contatos iniciais26.  

Por conseguinte, as treze entrevistas online foram realizadas por ferramentas de 

comunicação e interação, como os aplicativos:   

 

  Skype27- via chamada de vídeo (um professor POED e uma professora de Língua 

Portuguesa);   

  Google Meet28 - vídeo (um coordenador pedagógico/professor de Geografia);  

                                                           
24 Aplicativos são softwares ou programas criados para auxiliar nas funções, atividades ou tarefas dos/das 
usuários/as. Temos, como exemplos: os editores de textos, planilhas, manipulação de banco de dados, os 
programas de comunicação e interação, com serviços de correio de voz, transmissão de sons, imagens e vídeos 
(VALENTE, 1993; VALLETA, 2014).    
25 WhatsApp é um aplicativo executado em aparelhos celulares, smartphones, tablets e computadores. Funciona, 
através de números de telefone, compondo uma agenda de endereços de usuários/as. Por meio do aplicativo é 
possível: (1) criar grupos e enviar mensagens gratuitas ilimitadas com imagens, textos em formato pdf (portable 
document format) ou docx (extensão de documentos de processamento de textos), vídeos e áudios; (2) 
compartilhar localização; (3) fazer backup dos conteúdos postados nos grupos, etc. (OLIVEIRA et al., 2014). 
26 Os contatos iniciais com os/as participantes foram via e-mail, ou número do aplicativo WhatsApp. 
Essencialmente, seguiram novas comunicações por meio deste programa.  
27 O Skype é um programa que permite a comunicação pela internet através de conexões de voz e vídeo; é um 
tipo de Voice Over Internet Protocol (VoIP), isto é, telefonia ou voz sobre banda larga.  
28 O Google Meet é um serviço de comunicação oferecido e desenvolvido pelo Google. Este possibilita: a execução 
de chamadas por vídeo, voz e chat; e compartilhamento de documentos, telas para exposição ou explicação de 
aulas, trabalhos, etc. Permite o/a anfitrião/ã de uma sessão ou reunião agendar um horário pré-determinado.  
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  Whatsapp – por voz (um docente de História, três POEDs, uma coordenadora de polo 

de Educação à distância UniCEU29, roda de conversa com três formadores de POEDs, e dois 

formadores do Núcleo de Educomunicação).  

 

Após, o contato inicial e a resposta positiva dos/das partícipes para a realização da 

entrevista, os/as deixamos escolher quais recursos tinham mais familiaridade e fossem mais 

adequados para se efetuar os diálogos à distância. Isto posto, entrevistadora/entrevistados/as 

em locais diversos: pesquisadora, na cidade de Jundiaí; participantes nas residências 

particulares ou ambiente de trabalho - escola, Diretoria Regional de Educação -. Afinal, visto 

estarmos investigando as visões dos/das docentes sobre as formações continuadas 

para/com/sobre os dispositivos tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas, parecia muito 

apropriado, eles/elas optarem pelos recursos com os quais tivessem proficiência. Além de 

podermos inferir quais eram os conhecimentos dos/das participantes e usos que faziam dos 

recursos tecnológicos e midiáticos.  

Para realizar as interlocuções por ferramentas de comunicação tecnológicas, 

buscamos controlar as adversidades, como desligar o telefone, fechar as janelas, marcar em 

um bom horário para o/a participante30. E, mesmo realizando o pré-teste, inspecionando as 

condições técnicas dos equipamentos, houve uma situação, na qual, faltou conexão à internet, 

então, conversamos via ligação de WhatsApp. Fazermos as entrevistas, através de recursos 

tecnológicos, favoreceu a coleta dos discursos dos/das participantes, pois possibilitou gravá-

las por meio de vídeo ou áudio pelo celular, tablet ou computador. Produzimos gravações em 

                                                           
29 Unidades de articulação Acadêmica nos Centros Unificados (UniCEU) da Secretaria Municipal de São Paulo é 

uma rede composta por polos de apoio presencial. Por meio de parcerias com a Universidade Aberta do Brasil e 
outras instituições públicas, são oferecidas aos/às docentes da rede municipal e comunidade cursos à distância, 
em nível técnico, de graduação, pós-graduação (especializações, mestrado profissional) e de extensão nos polos 
dos CEUs. Cada polo tem um/a coordenador/a, do quadro do magistério paulistano, responsável: pela gestão da 
vida acadêmica dos/das estudantes dos cursos (matrícula, transferência, rematrícula, aplicação de prova, etc.); 
manutenção e funcionamento do polo (instalações físicas, dos aparelhos tecnológicos, laboratório da prática de 
ensino, etc.); e a promoção de atividades extracurriculares (grupos de teatro, futebol, etc.). Conforme 
informante, no polo do CEU Paz, havia 42 estudantes frequentando, sendo quatro docentes da rede municipal.  
Os cursos oferecidos, em nível de graduação, pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo eram: Pedagogia, 
Engenharia de Computação, Licenciatura em Matemática, Biologia e Física; e em nível de pós-graduação, eram 
Especialização em Mídias na Educação, Educação Empreendedora, entre outros.  
30 Contudo, entendemos existirem elementos administráveis, mas não contidos. Por exemplo: barulhos externos 
de vizinhos ou comerciantes vendendo produtos.    
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áudio e video-gravações, com duração de 50 a 90 minutos, gerando 15 a 30 páginas de 

transcrições, autorizadas pelos/pelas interlocutores/as31.  

No presente estudo, as entrevistas efetivaram-se de forma individual, por duas 

indicações iniciais, dos/das formadores/as, dos cursos do Núcleo de Educomunicação e de 

Tecnologias para Aprendizagem. Para realizar as conversações, usamos a técnica de 

amostragem não-probabilística, conhecida como bola de neve (snowball)32, isto é, a última 

pessoa entrevistada indicava outra para participar da próxima entrevista. Tal estratégia 

demonstrou-se ser muito apropriada para encontrar subgrupos, como neste caso, os/as 

professores/as da disciplina Educação Digital e participantes dos cursos de Educomunicação. 

Esse procedimento, também, foi empregado nos contatos com coordenadores/as das Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental e de polos de cursos à distância da UniCEU.  

Logo, percebemos que, os/as docentes a serem entrevistados/as deveriam ter os 

seguintes pré-requisitos:  

 

(1) participar da Jornada de Formação Integral (JEIF), na escola;  

(2) fazer as formações do Núcleo de Educomunicação; ou 

(3) ser POED, e realizar cursos do Núcleo de Educomunicação e/ou ter projetos 

educomunicativos. 

 

Adotamos o modelo de roteiro de entrevista semiestruturada33, com 7 questões 

norteadoras abertas e uma questão com alternativas (Apêndice D). Todavia, sem muito 

                                                           
31 Conforme legislações, que regulam e normatizam procedimentos adotados na pesquisa, nos conduzimos pelo 
agir ético, garantindo o anonimato aos/às participantes, e tendo cautela na exposição de documentos restritos, 
assim como a identificação dos locais. Além disso, solicitamos oralmente, por intermédio de documento escrito 
e assinado - o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E) - o aceite dos/das integrantes da 
investigação, após “ser[em] devidamente informados sobre os objetivos do estudo, como participar[iam], onde 
os resultados ser[iam] tornados públicos e como ser[ia] o processo de devolutiva dos achados da pesquisa” 
(COUTINHO, p. 64). Obtivemos TCLEs no formato impresso, no caso das entrevistas presenciais, e digital – via 
WhatsApp e e-mail.  
32 Snowball (bola de neve) é uma técnica com princípios de tratamentos estatísticos e fórmulas matemáticas, nas 
quais os sujeitos entrevistados são indagados, por mais vezes. Contudo, usamos a ideia principal na constituição 
da nossa amostragem de entrevistados/as. (GOODMAN, 1961).  
33 A entrevista semiestruturada “está focalizada em um assunto/tema sobre o qual confeccionamos um roteiro 
com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 
entrevista” (MANZANI, 2004, p. 2). Para o autor, podem ser elaboradas questões explicativas ou causais dos 
fenômenos sociais, divididas em categorias, como: (1) questionamentos das consequências observadas pelo/pela 
participante sobre determinado assunto; (2) como ele/ela avalia um tema ou situação social; e (3) a exposição 
de uma conjuntura hipotética, na qual, o/a entrevistado/a identifica sua opinião (MANZANI, 2004).  

https://docs.google.com/document/d/10ySIqLIyfX_qHKf9yNCEY-AeSdD1whG1J6ekheWIrXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ouCJxq40swYOdm0ijJHT76vf0sXWTyvNkT975_C-1M/edit?usp=sharing
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preocupação em obedecer, rigorosamente, a ordem definida para as perguntas, buscando 

fazer se parecer com uma conversa. No entanto, cientes da dissimetria social34 ocorrida na 

relação pesquisador/a-pesquisado/a, implementamos um exercício de atenuação da violência 

simbólica ocorrida através da entrevista. Ou seja, formulamos uma adaptação controlada, 

submetendo-nos com total disponibilidade à singularidade de cada participante, adotando 

sua linguagem, entrando nos seus pontos de vista, em seus pensamentos e sentimentos, 

interagindo quando necessário, e evitando dar opiniões pessoais sobre o tema (BOURDIEU, 

1999). Empenhamos na busca da familiaridade com o contexto social do/da entrevistado/a, 

pois a entrevistadora é professora/pesquisadora interrogando docentes e formadores/as, 

sobre a formação continuada para a comunicação e os dispositivos tecnocomunicativos.  

Nesta investigação, as entrevistas tiveram como primeiro objetivo que, os/as 

participantes relatassem a trajetória pessoal formativa e profissional. Compreendendo a 

formação inicial e percurso de trabalho na docência, como sustentáculos, nos quais os/as 

entrevistados/as sabem/refletem/depreendem acerca da forma de ensinar, e das próprias 

concepções sobre educação e conhecimento. Os relatos de experiências, memórias e 

reflexões podem ser importantes recursos de difusão e ressignificação do conhecimento 

produzido, na complexidade da ação pedagógica cotidiana (GAUTHIER, 1998; CATANI, 2001).  

Posteriormente, convidamos os/as integrantes da amostra de pesquisa a realizar 

exercício, que consistia em lembrar um exemplo de imagem, filme, música, livro, vídeo, etc., 

associando tal media com a representação do modelo ideal de docência, ou até mesmo, a 

desconstrução desse padrão. Após, trazerem o modelo, caso fosse possível, perguntávamos o 

tipo de formação, na qual, pensavam ter o/a professor/a citado/a. Essa estratégia desejava 

captar os media conhecidos pelos/pelas partícipes, e perceber como se “aprofundavam na 

percepção fílmica”, ou usavam o processo imaginativo para decifrar as intencionalidades 

do/da emissor/a de uma imagem (BENJAMIN, 1969, p.25; FLUSSER, 1985). E a partir desse 

processo, relacionar a identidade profissional particular, através de elaborações discursivas 

sobre si mesmos/as e do papel dos dispositivos tecnocomunicativos na sociedade.  

Auscultamos, tanto professores/as, quanto formadores/as acerca do que eles/elas 

entendiam sobre a ‘competência’ ou ’proficiência´ midiática e informacional docente. Outra 

                                                           
34 A dissimetria social é revelada quando o/a pesquisador/a ocupa uma posição superior ao entrevistado/a no 
que concerne, especialmente, ao capital cultural. O/A investigador/a pode, também, definir unilateralmente os 
objetivos da pesquisa, cabendo ao/à entrevistado/a seguir as regras previamente estabelecidas (BOURDIEU, 
1999).  
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pergunta, permitiu investigarmos como o/a docente e os/as formadores/as utilizavam, de 

modo individual, as diferentes linguagens midiáticas – filmes, música, jornais –, diariamente 

ou durante a semana. Questionamos sobre como veem a relação da Educomunicação com a 

formação continuada dos/das docentes, no município de São Paulo. Especificamente, 

mapeamos como os/as informantes viam o projeto de formação continuada, promovido pelo 

município, seja na escola, seja em outros espaços-tempos.  

Ademais, desejávamos saber como era a situação de infraestrutura na escola, 

solicitando aos/às participantes docentes indicarem as barreiras no uso de TIC, dando as 

seguintes opções: “número insuficiente de equipamentos”; “equipamentos obsoletos e/ou 

danificados”; “baixa velocidade de conexão com a internet”; “falta de apoio pedagógico para 

o uso desses”; “ausência de suporte técnico ou manutenção”; e “pressão ou falta de tempo 

para cumprir o conteúdo previsto”. Possibilitamos aos/às docentes ficarem à vontade, em 

compartilhar, os projetos pedagógicos desenvolvidos com os/as discentes.  

Durante o período inicial da pandemia, retomamos o contato com os/as 

formadores/as e professores/as, inquirindo sobre como foram as aulas e a formação 

continuada à distância. Vale destacar que, todos/as com funções de coordenadores/as 

escolares, formadores/as e coordenadores/as de polo de EaD do UniCEU, na rede municipal, 

passam por processos seletivos específicos, e possuem experiência no magistério do sistema 

educativo paulistano35. Os formadores do Núcleo de Educomunicação são contratados por 

seleção divulgada em edital, na qual, são feitas entrevistas, proposição de plano de curso e 

análise de currículo. Ao longo do texto, os/as entrevistados/as são identificados por número 

(Professor 1, Professor 2, Formador 1, Formadora 2). Optamos por nomear os/as mestres/as 

participantes das formações observadas (Vânia, Ana, Marcos, etc.). 

 

1.6 Organização, manipulação, análise e categorização dos dados 

 

Julgamos transformar o dado analítico, ou seja, as falas dos interlocutores/as nas 

entrevistas, questionários e relatos de observações, segundo a perspectiva de Laurence 

Bardin (2016), cuja metodologia nomeada de análise de conteúdo, propõe um conjunto de 

                                                           
35O coordenador pedagógico precisa realizar Concurso de  
Acesso e ser integrante do quadro do magistério da rede municipal. Os/As formadores/as de POEDs e 
coordenadores/as de polos do UniCEU passam por um processo seletivo de análise de currículo e entrevistas.  
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técnicas, as quais englobam três etapas: a (1) pré-análise; (2) a exploração do material; e o (3) 

tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação.  

Segundo Bardin (2016), a pré-análise sugere ao investigador ler, conhecer, escolher os 

documentos da coleta, formular hipóteses e determinar indicadores, através de recortes do 

texto da análise. Portanto, para a pré-análise, os dados coletados foram, numa primeira etapa, 

individualmente, ordenados, obedecendo aos seguintes passos: 

 

o Organização das respostas dos questionários, das anotações, de observações 

realizadas e transcrições de entrevistas. 

 

 Todos os questionários, inclusive os aplicados em papel, foram inseridos na planilha 

online, produzida pelo Google Forms, com o objetivo de facilitar a unificação/manipulação das 

informações. Na planilha, criamos uma coluna, numerando cada participante, e identificando 

a procedência do formulário – digital ou impresso  - (Apêndice F). A base de dados online pôde 

ser manipulada para (re)organizações e estratificações, através do software de edição de 

planilhas Excel36. No cronograma inicial, a abertura do inquérito se daria até março de 2020. 

No entanto, estendemos até maio desse ano, devido ao surgimento de novo cenário 

pandêmico mundial, que com o fechamento das instituições educativas, levou muitos/as 

docentes serem compelidos na produção de vídeos online, em ‘dar aulas’, remotamente, e se 

comunicarem com estudantes por aplicativos e ambientes virtuais de aprendizagem como, 

por exemplo, o Google Classroom37.  

As observações de cada curso e formação de POEDs, conforme já visto, contiveram 

anotações, em um caderno ou diário de campo. Para, em seguida, produzirmos relatos de 

campo de cada dia, reunindo as anotações, registros fotográficos e falas de áudios gravadas. 

Esses relatos foram organizados, em arquivos do Google Documentos ou 

Docs. Nos cursos do Núcleo de Educomunicação e formações de POEDs, criamos pastas no 

Google Drive, das Diretorias Regionais de Ensino (DREs). Por exemplo, abrimos uma pasta 

nomeada DRE Jaçanã Tremembé, e dentro dessa, temos um arquivo de relato, para cada dia 

                                                           
36 A manipulação da base de dados pode ser feita online pelo Google Sheets. Contudo, optamos por usar a versão 
offline, o editor de planilhas Excel, porque possibilita o uso de mais ferramentas de contagem, cálculos 
estatísticos e produção de gráficos.     
37 Google Classroom é um sistema de gestão de conteúdos escolares online. Disponível em: 
https://edu.google.com/products/classroom/. Acesso em: 12 fev. 2021. 

https://docs.google.com/document/d/1G9aSfAIaJo1qlNSxRjquBtKWmhES-P_TRQsVuHt7jls/edit?usp=sharing
https://edu.google.com/products/classroom/
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observado, seja do Núcleo de Educomunição, seja do Núcleo de Tecnologias para 

Aprendizagem (Apêndice G). 

Efetivamos as transcrições e leitura das 12 (onze) entrevistas, e de 1 (uma) roda de 

conversa com 3 (três) formadores/as. A partir dessas, foi factível produzir quadros sinópticos, 

de modo a mapear perfis docente e de formadores/as, estratificando sexo, idade, anos de 

serviço no magistério, características de formações, etc. Além disso, estabelecemos 

comparações com os dados dos questionários dos/as docentes e das observações, em busca 

da probabilidade de indícios, divergências e similaridades. Esses procedimentos possibilitaram 

fazer a pré-análise do material coletado. A posteriori, para uma satisfatória exploração dos 

dados, uma segunda etapa, foi necessário fazer uma tabulação desses, no qual, consistiu a: 

 

o Elaboração e sistematização em planilhas, construção de gráficos, quadros e 

tabelas para melhor analisar os resultados, com vista a posterior categorização. 

A partir da base de dados das respostas aos questionários, transcrições de entrevistas, 

relatos de observações, construímos instrumentos para identificar as informações acerca de 

docentes, formadores/as e cursos/formações. Com isso, formularmos unidades de registro, 

ou seja, unidades de significação a codificar, que equivale ao segmento de conteúdo 

considerado unidade base, direcionando à categorização (BARDIN, 2016).   

Os dispositivos elaborados, nessa etapa foram: gráficos, tabelas/quadros, cálculos 

percentuais e cruzamento de dados. Esses possibilitaram estabelecer comparações, encontrar 

diferenças ou semelhanças, norteando as interpretações, expostas em capítulos posteriores 

da tese. Os dados foram organizados por número totais, estratificações do perfil de docentes 

e formadores/as de cada curso do Núcleo de Educomunicação e formações de POEDs 

observados. Durante a organização dos dados, criamos uma Matriz de Referência orientadora 

da construção da tese e das categorias analíticas. Esse instrumento foi aprimorado, a partir da 

terceira etapa, durante o tratamento dos resultados, composta de duas fases: 

  

a) Verificação e análise descritivo-interpretativa de cada conjunto de dados, 

comparando-os entre si e interpretando-os à luz dos autores já estudados e/ou 

incorporados ao nosso referencial teórico.  

 

https://docs.google.com/document/d/1d7DwplzTEH55GOUHb7xtJh85S9d-05os683Jym8_yHA/edit?usp=sharing
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A geração de dados, e posteriormente, a descrição desses, primeira etapa da análise, 

que está entrelaçada à interpretação, segunda etapa, tenderam a seguir um processo 

indutivo, demandando postura enunciativa da pesquisadora. Ressaltamos que, nos 

debruçarmos sobre o material empírico, exigiu cuidado para não extrairmos “elementos, que 

confirm[assem] as hipóteses de trabalho e/ou os pressupostos de [nossas] teorias de 

referência” (DUARTE, 2004, p. 216). Importa destacar que, esse processo cuidadoso foi 

realizado, pois buscamos em nossa pesquisa, alcançar o modelo investigativo de Lopes (2004), 

quando disse: “somente pela interpretação de dados pode-se atingir um padrão de trabalho 

científico no campo da comunicação" (Ibidem, p.33). 

 

b) Categorização e análise final do conjunto de dados, fundamentados pelo 

delineamento teórico da pesquisa. 

 

Na perspectiva de Bardin (2016, p. 117), a categorização consiste na classificação de 

elementos de um conjunto, “por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento, segundo 

o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. O autor, também, define as 

categorias como “rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos [...] sob um 

título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 

elementos” (Ibidem, p. 117). 

Consequentemente, a partir do referencial teórico e do conjunto de dados 

encontrados, (re)construímos o instrumento, o qual nos auxiliou, simultaneamente, na 

tessitura da tese e na categorização dos dados coletados, chamado de Matriz de Referência 

da pesquisa sobre Formação Continuada Docente na perspectiva da interface Comunicação 

e Educação. Possui 5 categorias, subdivididas em 12 subcategorias, que se desdobram em 34 

unidades/indicadores de codificação38. A matriz fornece-nos uma espécie de ´mapa´do status 

de formulação da tese, e também, a análise dos dados coletados acerca dos processos  

formativos da rede municipal de São Paulo. Apresentamos, sinteticamente, a matriz com as 

principais categorias e subcategorias (Figura 5).  

 

                                                           
38 Acrescentamos a conceituação de ‘indicadores’ de Minayo (2006), os quais se referem a parâmetro 
quantitativo, qualitativo ou quanti-qualitativo para detalhar os objetivos de uma proposta. Esses têm como 
características: serem significativos para o sistema analisado; identificar a participação dos atores envolvidos; e 
apresentarem diálogo entre os indicadores.  
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Figura 5: Matriz de Referência sobre a pesquisa formação docente na perspectiva da interface Comunicação/ 
Educação 

 

Fonte:  Bierwagen (2021).  

 

Seguidamente, apresentamos os desdobramentos da categoria Ecossistemas 

formativos, subcategorias: (J) Caracterização das formações continuadas; (K) Planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações formativas; (L) Infraestrutura (Práticas pedagógicas e 

formações); e indicadores 27 a 34 (Figura 6). Outras categorias, subcategorias, indicadores 

podem ser verificados nos Apêndices H, I, J e K. Faremos referências aos itens da Matriz, no 

decorrer da tese, através da elaboração de mapas mentais39, e algumas vezes, em notas 

explicativas no rodapé.   

 

 

                                                           
39 Como Buzzan (2009, p. 10), acreditamos que, os mapas mentais são métodos de armazenamento, organização 
e priorização de informações, usando palavras-chave e imagens-chave para desencadear novas reflexões e 
ideias.  

https://docs.google.com/document/d/1DjEHe6Ox4aWtfIHzr3e9_s1F33h_8a943v23IyEQ3dY/edit?usp=sharing
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Figura 6: Matriz de Referência – Categoria Ecossistemas formativos 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Destacamos, a partir da criação desta matriz, em articulação com nosso escopo 

teórico, usarmos o software MaxQda40, com a finalidade de nos auxiliar na codificação das 

categorias, subcategorias e indicadores, pois se encontravam nos relatos de observação, nas 

entrevistas, nos questionários e contatos informais. A categorização e análise final estão 

escritas nos capítulos 4, 6, 7, 8 e 9.   

Neste capítulo, observamos quais foram os fundamentos teórico-metodológicos para 

investigação do nosso objeto, evidenciada nas técnicas de coleta selecionadas – observações, 

entrevistas41, etc. –, e se desdobraram na manipulação/organização/categorização dos dados. 

Em seguida, exporemos as reflexões sobre o objeto, a pesquisa piloto, e as definições do 

campo investigado. 

 

                                                           
40 O MAxQda é um software para análise de dados qualitativos e métodos mistos em pesquisas acadêmicas. Mais 
informações no site: https://www.maxqda.com/training/get-started-with-maxqda. Por meio desse software foi 
possível inserir observações, manifestações discursivas presentes nos questionários e entrevistas, codificá-las, 
conforme, números e códigos da Matriz de Referência. Neste recurso foram incorporados às análises dos 
discursos/falas de docentes/formadores. Exemplo de tela do programa, na análise de uma entrevista, está no 
Apêndice L.  
41É possível verificar um exemplo de relato de observação e de entrevista, nos links Entrevista Professor e Relato 
de formação de POEDs. 

Categoria Subcategoria Descritor ID Indicador/Unidade

27

Processos formativos (1) optativos do Núcleo de 

Educomunicação;  (2) mensais do Núcleo de 

Tecnologias para Aprendizagem e (3) Formação 

coletiva dentro da escola (JEIF/PEA)

28
Mapeamento e engajamento de formadores/as e 

docentes

29
Espaços-tempos formativos - escola, Diretorias de 

Ensino, etc (multiplicidade)

30 Estratégias de planejamento

31 Processos avaliativos 

32 Percepções sobre os resultados

33 Estratégias de provimento de infraestrutura

34 Condições e melhoria da oferta de infraestrutura

Matriz de Referência da pesquisa "Formação Continuada Docente na perspectiva da interface Comunicação/Educação"

Ecossistemas 

formativos

J. Caracterização das formações 

continuadas

Existência de processos formativos voltados para a relações 

contemporâneas em transição social, econômica, política, científica, 

tecnotecnológica a partir dos dispositivos tecnocomunicativos e das 

linguagens midiáticas presentes em práticas pedagógicas no locus 

da sala de aula? Capacidade de contemplar diferentes profissionais 

e abordagem multimodal nos processos formativos. Capacidade de 

mapeamento e engajamento dos atores-chave (formadores/as, 

docentes) no desenvolvimento de ações formativas?As formações 

são elaboradoras para ou com  os/as docentes?

K. Planejamento, monitoramento e 

avaliação das ações formativas

Existência de estratégias de planejamento da implementação de 

formações, que contemplem: as demandas dos atores envovidos, o 

tipo de intervenção, a infraestrutura necessária compatível e 

considerando o tempo para a sua execução. Estratégias de 

avaliação. Percepções sobre os resultados/mensuração com base 

nos dados, formações e atividades didatico-pedagógicas produzidas. 

L. Infraestrutura (Práticas 

pedagógicas e formações)

Visão e expectativas em relação à infraestrutura. 

Existência de estratégias para suprir demandas relacionadas à 

infraestrutura tecnológica (conectividade, equipamentos, etc). 

Condições da infraestrutura de DREs e escolas para a efetivação de 

formações, considerando para isso as condições físicas e estruturais 

básicas (conectividade, eletricidade, equipamentos, softwares, 

segurança). Existência de diretrizes e de procedimentos de gestão 

da infraestrutura. 

https://www.maxqda.com/training/get-started-with-maxqda
https://docs.google.com/document/d/16610W_D8IEjaWBIIfCObJuDzMLyRMgWFMr8SoAZFOQg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jOIn3DiiqBgyy_e6DYJAK2INFJE51gO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jaxgBu1hxBDTnsRUtmEGlndXgoEvZ8hI_u4hHlb05v4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jaxgBu1hxBDTnsRUtmEGlndXgoEvZ8hI_u4hHlb05v4/edit?usp=sharing
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2. DO RESGATE DO PERCURSO INVESTIGADO À CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DE 
PESQUISA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  

“[...] resgatar um olhar de perto e de dentro capaz de identificar, 

descrever e refletir sobre aspectos excluídos da perspectiva daqueles 

enfoques, que para efeito de contraste, qualifiquei como de fora e de 

longe” (MAGNANI, 2002, p.17). 

 
A coleta de dados e análise do campo onde se desenvolve a investigação possibilitam 

caracterizar, de forma inicial, o contexto no qual os/as agentes interagem e as experiências 

sociais ocorrem. Nas Ciências Sociais, o universo, ou o campo da pesquisa, vai além de um 

espaço delimitado pelo pesquisador/a - um território -, mas “representa uma realidade 

empírica estudada a partir das concepções teóricas, que fundamentam o objeto de 

investigação” (CRUZ NETO, 2011, p. 53). Ou seja, incorporam noções de características 

singulares de natureza cultural, econômica, política e histórica, as quais determinam as ações 

dos diversos atores. Desta forma, tanto dados quantitativos, quanto qualitativos servem de 

base para a interpretação acerca das formações docentes para/com/sobre os dispositivos 

tecnocomunicativos e as práticas pedagógicas com tais recursos. 

 Neste capítulo, apresentaremos uma incursão exploratória e construção de hipóteses 

no universo onde nossa investigação se desenvolveu. A seguir, faremos algumas 

considerações sobre o campo de pesquisa. Estabelecemos partir de uma abordagem macro – 

Brasil, estado de São Paulo, município de São Paulo - até um contexto micro – escolas, 

professores/as e formadores/as, respondentes de questionários e entrevistados/as-. Para 

tanto, levantamos alguns elementos específicos, como número de estudantes e 

professores/as brasileiros/as e do estado de São Paulo.  

Além disso, relacionamos alguns dados dos perfis docentes - gênero, etnia, faixa etária, 

formação inicial, carga horária de trabalho, regiões de atuação, tempo de magistério, de 

pesquisas nacionais – como, do Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira (INEP); do documento 

Anuário Brasileiro da Educação Básica, elaborado pela instituição Todos pela Educação; 

Medições Educacomunicativas (MECOM); e base de dados do portal QEdu42 -, com a 

                                                           
42 O portal QEdu é um projeto desenvolvido pela Meritt e Fundação Lemann desde 2012 para auxiliar no acesso 

de educadores/as pais/mães e cidadãos/ãs em geral aos dados escolares de cada escola, cidade e estado 
brasileiro, trazendo indicadores como a Prova Brasil, o Censo Escolar, IDEB e ENEM. Todos esses são obtidos de 
fontes oficiais do governo como IBGE, INEP, dentre outros. Disponível em: https://www.qedu.org.br/. Acesso 
em: 12 fev. 2021. 

http://dados.gov.br/dataset/microdados-prova-brasil
http://dados.gov.br/dataset/microdados-do-censo-escolar
http://dados.gov.br/dataset/ideb-brasil
https://www.qedu.org.br/
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amostragem/campo de nossa pesquisa – 245 (duzentos e quarenta e cinco) docentes 

respondentes dos questionários e 15 (quinze) entrevistados/as. O objeto de pesquisa – a 

formação docente para/com/sobre os dispositivos tecnocomunicativos e as linguagens 

midiáticas – conduziu-nos à seleção de espaços, como as Diretorias Regionais de Educação 

(DREs) e escolas da abrangência destas.  

 

2.1 A Pesquisa Piloto: resgate do percurso investigativo 

 

Os vislumbres decorrentes da pesquisa piloto, realizada no período de agosto a 

dezembro de 2018, possibilitaram novas reflexões e um redirecionamento da investigação. 

Como alertou Fonseca (1999), o processo de comunicação entre os agentes investigados/as 

não é simples, pois existem “hiatos e assimetrias entre nossa maneira de ver as coisas e a dos 

outros” (Ibidem, p. 59), mas essa imersão é importante para adquirir novas perspectivas sobre 

o objeto de estudo. Desta forma, fomos pré-explorar o campo para ouvir, observar, presenciar 

ações, as quais não conseguiríamos captar e/ou vermos das mesmas formas, nas quais os 

sujeitos pesquisados veem e vivenciam o processo de formação, a fim de pré-testar nossas 

hipóteses que foram:  

(a) Docentes e discentes, conforme explicita Paulo Freire, não são uma ‘tábula rasa’. 

Eles/elas já possuem vivências como estudantes, durante boa parte de sua vida, em formação 

inicial, em cursos de licenciaturas e como profissionais no contexto escolar; têm concepções 

ideológicas, filosóficas, sociopolíticas de ensino e aprendizagem; assim como produzem 

saberes e práticas pedagógicas. A partir dessa bagagem, fazem mediações entre sua prática 

pedagógica, os conhecimentos, as experiências e as representações construídas, na práxis e 

formações continuadas. É possível observá-las, a partir dos discursos produzidos, sobre a 

percepção do seu papel social, do que representam na sociedade, suas práticas em sala de 

aula e nas atividades realizadas pelos/pelas discentes. 

(b) As elaborações de políticas nacionais e municipais de formação, em geral, e 

continuada de professores/as, podem não estar em consonância com as práticas em salas de 

aulas, pois muitas dessas são formuladas evidenciando-se a ‘voz’ de outros atores – academia, 

gestores municipais, por exemplo -, e interesses econômicos, mercadológicos, ideológicos, 

políticos, que não são os dos/das próprios/as docentes.  
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(c) Os dispositivos tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas estão nas salas de 

aula e no cotidiano de alunos/as e professores/as, portanto, “compete [ao/à educador/a] 

conhecer e utilizar os meios, com vistas à consecução de objetivos didático-pedagógicos, 

previamente, definidos nos planejamentos escolares”, assim como “ter maior domínio dos 

múltiplos aspectos que circundam os meios de comunicação e suas linguagens”. (CITELLI, 

2013, p. 19). Para que isso se realize é essencial, os/as educadores/as – além de ter uma 

‘proficiência’ ou ‘competência’ com relação aos media e às TIC –, dispor de uma perspectiva 

mais ampla, na qual, os processos de comunicação na escola têm influência da cultura e da 

sociedade, ou seja, ter a condição de efetuar múltiplas alfabetizações e letramentos. 

(d) Os meios de comunicação são agentes formadores e formuladores de mediações, 

afetam a maneira como docentes veem a si mesmos/as, e como delineiam os projetos pessoais 

e coletivos de formação em serviço.  

Compreendemos que, rememorar o percurso possibilita exercermos a autocrítica, nos 

certificando da vigilância epistemológica e metodológica da pesquisa. Além disso, esclarecem 

os motivos que definiram as estratégias da nossa pesquisa, isto é, a escolha de modelos, os 

instrumentos, a delimitação, as características, os critérios de opções do universo e da 

amostragem; o período de seu desenvolvimento, dos meios e formas usados para extrair, 

organizar e analisar dados colhidos.  

Desta forma, durante a fase da pesquisa piloto, observamos, integralmente, os cursos 

oferecidos pelo Núcleo de Educomunicação e as formações mensais de Tecnologias para 

Aprendizagem de Professores/as Orientadores/as de Informática Educativa (POIE)43, nos 

períodos de agosto a dezembro de 2018,  conforme Figura 7. Socializamos e disponibilizamos 

questionários online aos/às docentes, explicando quais eram os objetivos da pesquisa para 

que esses/essas pudessem responder às questões.  

 

 

 

 

                                                           
43 Em 2019, os Laboratórios de Informática Educativa (LIE) passaram a ser denominados Laboratórios de 
Educação Digital (LED), e, os Professores Orientadores de Informática Educativa (POIE), passaram a ser chamados 
de Professores Orientadores de Educação Digital (POED). No entanto, no decorrer do texto da fase pré-piloto, 
esses/essas docentes foram designados POIE, e nas partes subsequentes como POED (SÃO PAULO, 2019d). 
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Figura 7: Cursos e formações do Núcleo de Educomunicação e de Tecnologias para Aprendizagem 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

No curso Blog e Mídias Sociais na Educação44, percebemos nas falas dos/das docentes 

inseguranças quanto ao conhecimento, que possuíam sobre comunicação e os media, mas ao 

mesmo tempo, incorporaram a ideia de terem que, obrigatoriamente, se “atualizarem” e 

“atenderem as necessidades de aprendizagem dos alunos”. O Formador 1 apresentou o 

cronograma/ementa do curso (blogs, redes sociais, plataforma Canvas45, jornalismo na 

educação),  já elaborado, e embora sugerisse aos/às docentes poderem modificá-lo, surgiram 

nossas primeiras reflexões sobre o processo de formação continuada: o processo de formação, 

                                                           
44 Destaca-se que esse curso foi realizado na EMEF Estação Jaraguá e a maioria dos/das participantes eram 
docentes dessa escola, estando bastante integrados/as. Observamos as discussões sobre os temas levantados 
pelo formador estarem relacionados com as práticas pedagógicas desses/dessas professores/as.  
45 A plataforma Canvas, disponível online, possibilita, após inscrição, a criação de designs para diferentes itens, 
como, por exemplo: cartazes, logotipos, apresentações, panfletos, dentre outros. Mais informações em: 
https://www.canva.com/. Acesso em: 22 fev. 2021.  

Período Local Diretoria Participantes Formador(a)

04/09 a 09/10/2018 - 

Terças-feiras -                 

19h às 22h

Sala de Informática 

EMEF - Estação 

Jaraguá

Pirituba/ 

Jaraguá

25 docentes: do Ensino Fundamental I 

e II da EMEF Estação Jaraguá; duas 

Coordenadoras, uma Assistente de 

Direção e dois Professores de 

Informática Educativa (POIE); cerca de 

5 professores/as atuavam em outras 

escolas da região

Jornalista e Mestrando em 

Comunicação (ECA-USP)                           

(Formador 1)

06/10 a 27/10/2018 - 

Sábados - 9h às 13h

Sala de Informática 

da DRE Butantã
Butantã

30 docentes do Ensino Fundamental I e 

II, 2 POIEs da região 

Licenciado em Educomuni 

cação. Mestre em Artes 

Visuais e Doutorando em 

Artes Visuais  (ECA-USP)                             

(Formador 2)

31/10 a 08/12/2018 - 

Quartas-feiras -               

19h às 223h

Sala auditório no 

Centro de Formação 

para professores/as  

DRE Jaçanã/ 

Tremembé

Jaçanã/ 

Tremembé

30 docentes do Ensino Fundamental I e 

II e POIEs da região

Licenciatura em História. 

Mestre e Doutora em 

Comunicação (ECA-USP)                                 

(Formadora 3)

Encontro mensal em 

Setembro e Outubro - 

Quartas-feiras -               

14h às 18h

Sala de Informática 

da DRE Butantã
Butantã

30 docentes POIEs  oriundos/as dos 

cargos de Professores/as do Ensino 

Fundamental I e II

Licenciatura em Matemática. 

Especialista em Tecnologias 

Aplicadas a Educação à 

Distância (UNICID)                              

(Formador 4)

Encontro mensal em 

Setembro e Outubro - 

Quartas-feiras -              

14h às 18h

Auditório no Centro 

de Formação de 

professores/as  DRE 

Jaçanã/ Tremembé

Jaçanã/ 

Tremembé

35 docentes POIEs oriundos/as dos 

cargos de educadores/as do Ensino 

Fundamental I e II

Licenciatura em História       

(Formadora 5)

https://www.canva.com/
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o curso em si, não deveria ser elaborado com os/as cursistas? O cronograma não deveria 

apenas ser apresentado para os/as professores/as e, sim, elaborado com eles/elas? 

Possivelmente, um encontro para “ouvir”, de fato, o que tais atores pensavam sobre o tema 

em questão, e como construiriam o percurso de formação.   

Durante o curso, os/as docentes foram incentivados a refletir sobre as atividades já 

desenvolvidas, em sala de aula, devendo complementar com media - blogs, redes sociais, 

jornal impresso, etc., se necessário. Neste sentido, ponderamos que no processo de formação 

continuada docente, pode-se experimentar um aprendizado constante, por meio das práticas 

já detectadas. 

Os/as docentes propuseram a finalidade do blog, produzido coletivamente, como um 

portal escolar: com linguagem voltada para os/as jovens; disponibilizando registros de saídas 

pedagógicas, atividades e discussões culturais, sociais, políticas; exposição de pesquisas 

realizadas com a comunidade escolar; e publicações periódicas, elaboradas pelos/pelas 

estudantes ou por um rodízio de docentes/turmas.  

Além disso, os/as mestres/as foram instados/as a analisar como redes sociais podem 

ser usadas em instituições escolares. Para eles/elas o Facebook e YouTube, por exemplo,  

possibilitam a visibilidade e inserção/postagem de informações, vídeos, fotos, etc. Já com 

relação ao WhatsApp, alguns/algumas professores/as defenderam ser operacionalizado, com 

turmas/séries, em uma sistemática, na qual, alunos/as postariam/compartilhariam as 

informações dadas em sala de aula.  

No entanto, outros/as docentes argumentaram que, alguns/algumas alunos/as e 

pais/mães/responsáveis não sabiam utilizar o aplicativo, e nesses casos, somente um/a 

administrador/a (o/a docente, por exemplo) poderia realizar postagens. Ou seja, não haveria 

interação, mas uma transmissão de informativos, notícias, etc. Diante disso, emergiram alguns 

questionamentos: Mas, por que utilizá-lo nesse contexto? Não seria melhor haver um diálogo, 

com os/as responsáveis e estabelecer alguns combinados/regras para o uso em grupo? Se a 

pessoas, supostamente, não sabem manipular um aplicativo, um media, uma rede social, o 

melhor é, simplesmente, bloquear a interação, ou dialogar sobre o uso daquele espaço?  

No último encontro, em grupos, os/as professores/as apresentaram os seus projetos 

ou Roteiro de Atividade Educomunicativa (RAE) (Anexo 2). Um dos grupos, apresentou o 

projeto do professor de Geografia, que elaborou, em conjunto, com os/as discentes, uma 

mensagem aos/às candidatos/as ao cargo de Governador do Estado de São Paulo (eleição de 

https://docs.google.com/document/d/15DliF1RlqPa9drLPeeZYJ5-sr8axPvVQepf_iAisLP0/edit?usp=sharing
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2018). A mensagem questionava se os/as futuros/as governadores/as tinham algum projeto 

sobre a preservação do patrimônio histórico, especificamente, do museu abandonado, na 

região do Pico do Jaraguá. A proposta pedagógica teve a intenção de mostrar aos/às alunos/as 

a noção, na qual, o Facebook é um recurso de entretenimento, mas, também, instrumento de 

ação cidadã, para questionamento aos/às nossos/nossas representantes políticos/as, 

eleitos/as pelo voto; incentivando-os/as à mobilização e ao engajamento político. Segundo 

os/as professores/as, “um meio de comunicação para várias coisas”.  

O curso nas Ondas da Fotografia foi realizado pelo Núcleo de Educomunicação, a 

pedido da DRE Butantã, em quatro encontros, de 06 a 27 de outubro de 2018, na Sala de 

Informática Educativa, da Diretoria Regional de Educação – uma sala muito pequena, com 

cerca de 10 notebooks disponíveis –, aos sábados, das 9 às 13 horas. O Formador 2 possuía 

experiência em formações continuadas da Secretaria Municipal de Educação.  

No primeiro encontro, todos/as se apresentaram. O formador historicizou a 

Educomunicação e exibiu um vídeo para discutir o tema46. A partir disso, de maneira bastante 

expositiva, destacou a história da fotografia, os conceitos básicos de fotos (luz, conteúdo, 

exposição, foco, etc.) e informações de equipamentos fotográficos (câmeras de celular, 

máquinas simples e profissionais). 

No segundo e terceiro encontros, o formador explicou os conceitos da linguagem 

fotográfica (planos, movimento, forma, ângulo, cor, textura, iluminação, perspectiva, etc.), 

apresentando muitos exemplos. Os/as docentes produziram a câmera Pinhole47 e realizaram 

exercícios práticos, com moldura de cartolina, para direcionar o ‘olhar’ ao assunto/objeto a 

ser fotografado, conforme Figura 8.  

 

 

 

 

 

                                                           
46 O vídeo indicado, pelo formador, foi produzido pela primeira turma de Pós-Graduação em Educomunicação 
(ECA-USP):  “O Nascimento da Educomunicação”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=TK7m7nY7P6U. Acesso em: 12 fev. 2021. 
47 A câmera Pinhole foi criada a partir do trabalho do fotógrafo Miguel Chikaoka, com estudantes de escolas 
públicas, em Belém do Pará. O profissional aproveitou o uso da fotografia para incentivá-los/las a conhecerem o 
entorno da escola e os elementos da Floresta Amazônica. Mais informações, no site:  
http://www.fotoativa.org.br/?page_id=3854. Acesso em: 12 fev. 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=TK7m7nY7P6U
http://www.fotoativa.org.br/?page_id=3854
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Figura 8:  Exercício do olhar fotográfico 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  
 

O Formador 2 destacou que, as imagens fotográficas representam registros de 

memória e discursos; fotografar educa o olhar para ser crítico em relação às imagens. Em um 

mundo obcecado por imagens, a fotografia, também, ocupa um papel fundamental, como 

forma de comunicação. Para o formador, o desenvolvimento de um ecossistema comunicativo 

é contínuo e depende de todos/todas atores escolares. Ele comentou: “Não adianta vocês 

fazerem somente uma atividade usando fotografia, com os alunos, e no outro dia, tudo volta 

ao normal [na escola], ou a atividade é realizada de forma impositiva”. 

No quarto encontro, o educador recomendou que, nas imagens feitas dos/das  

discentes: deve-se evitar fotografar rostos das crianças, caso não tenham autorização dos pais 

e/ou responsáveis48;  existe a feitura da documentação pedagógica, de forma natural, pois o/a 

docente possui proximidade com o/a aluno/a. Logo depois, os/as professores/as produziram 

câmeras escuras e fotografaram o entorno da DRE, percebendo que as imagens desse 

equipamento ficaram invertidas.  

Os/as professores/as mostraram-se bastante entusiasmados/as com a experiência. 

Indagamo-nos: mas, como fazer essa atividade com 35 estudantes? E, em quais espaços da 

escola realizar tal tarefa? Nesse encontro, os/as mestres/as socializaram as atividades 

pretendidas para fazerem em sala de aula, através do RAE. Destacamos a atividade proposta 

por um grupo de professoras de Educação Infantil, que pensaram em registrar por meio de 

                                                           
48 Em muitas escolas da prefeitura de São Paulo, no momento da matrícula, as famílias assinam, se desejarem, 
um termo de consentimento, e autorização para o uso de retratos das crianças e adolescentes serem publicados 
para fins pedagógicos. 
 



62 
 

fotos, feitas pelos/pelas discentes (de 4 e 5 anos), um concurso de fantasias realizado na 

escola.   

Do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem , participamos de formações realizadas, 

em um dia por mês (setembro a novembro), nas Diretorias Regionais do Butantã e 

Jaçanã/Tremembé. Também disponibilizamos questionários online aos/às professores/as 

para coleta de dados. Na formação do mês de setembro, em 2018, de Professores/as 

Orientadores/as de Informática Educativa (POIE), na DRE Butantã, obtivemos a informação 

que as formações realizadas contemplavam os parâmetros das novas orientações curriculares 

da Secretaria Municipal de Ensino, trazendo os conceitos de lógica de programação e aulas 

‘desplugadas’, ou seja, sem o uso de computadores, celulares, etc. 

No primeiro encontro, o Formador 4 propôs uma atividade ‘desplugada’, cujo objetivo 

era desenvolver o raciocínio lógico docente para a construção da linguagem de programação 

nos computadores. Para isso, solicitou aos/às professores/as, divididos em três grupos, com 

cerca de sete pessoas, munidos com um baralho de comandos do programa Scratch49, a tarefa 

de coletar o maior número de quadrados brancos, em uma trilha de plano cartesiano. Durante 

a atividade: os/as docentes permaneceram silenciosos/as; preocuparam-se em cumprir a 

tarefa pensando nas turmas, nos ciclos com os quais trabalhavam; se ajudaram na feitura do 

exercício; alguns/algumas tinham mais facilidade que outros/as. Em alguns momentos da 

formação, os professores/as tinham postura receptiva de conteúdos, isto é, não 

questionavam/refletiam sobre quais eram os objetivos da proposta de elaboração de 

comandos lógicos.  

No encontro do mês de outubro, na formação conjunta, dos/das Professores/as 

Orientadores/as de Informática Educativa (POIE) e de Sala de Leitura (POSL), foi destacado a 

importância do protagonismo docente e discente, e houve a organização e programação do 

Anima DRE 201850. Sublinhamos que, houve, de fato, riqueza na participação docente, na 

                                                           
49 O Scratch é uma linguagem de programação, isto é, um conjunto de comandos ou instruções usados pelos 
computadores para interpretar e completar uma ação. Foi criada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 
usando uma linguagem visual baseada em blocos, com o objetivo de ensinar lógica de programação para crianças 
e adolescentes. Mais informações em: http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/sobre-o-scratch.html. Acesso 
e: 11 fev. 2021.  
50 O Anima DRE é um evento produzido pela Diretoria Regional de Educação Butantã, desde 2014, no CEU 
Butantã. Inicialmente, mostrava os trabalhos de Professores/as de Informática Educativa (POIE); posteriormente, 
em outras edições, passou a incluir Professores/as Orientadores/as de Sala de Leitura (POSL) e outros/outras 
docentes que desejassem participar. 

http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/sobre-o-scratch.html
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elaboração do evento. Logo no início, os formadores perguntaram aos/às participantes se 

desejariam falar dos eventos nos anos anteriores. Um professor manifestou:  

 

Nas primeiras edições, as participações dos alunos eram figurativas, mas no decorrer 

dos anos, foi possível fazer oficinas promovidas pelos alunos. O evento passou a  ser 

menos monótono, com mais apresentações: teatro, dança, rodas de leitura, etc. 

Porém, no ano passado (2017), eram muitas oficinas. Havia muitas em mesmos 

horários e em horários das apresentações. Ficaram muito pulverizadas.  

  

 

Os/as educadores/as organizaram os espaços e as apresentações, segundo horários de 

trabalho: manhã e tarde. Eles/elas sugeriram a criação de um canal no YouTube da Anima DRE, 

para a disponibilização de vídeos das propostas apresentadas. A partir dessa apresentação, as 

discussões circundaram em temas, como: os espaços; os horários; o tempo de apresentações; 

a realização de oficinas ou não; a alimentação das crianças; e o transporte.  

Os/as docentes discutiram a ‘qualidade’ das produções expostas pelos/pelas 

estudantes e os critérios ‘técnicos’ para isso.  Alguns/algumas docentes salientaram direcionar 

as ações dos/das discentes, pois esses/essas têm capacidade de escolher repertórios e 

produzir vídeos, coreografias, textos, jogos, etc. Um mestre destacou que, o mais importante 

no processo pedagógico era:  

 

[...] a atividade desenvolvida. Isso pode implicar em um produto final bom ou não, 

dependendo do ponto de vista de cada um. Às vezes, o processo não inclui a efetiva 

participação dos alunos. Não acho que esse deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo 

é incluir os alunos em todas as fases do processo educativo.  

 

Notamos o destaque para a participação e o protagonismo dos/das estudantes, como 

fundamental para a construção dos conhecimentos particulares. Um educador valorizou os 

avanços de aprendizagem relacionados às particularidades dos/das discentes, mesmo diante 

de dificuldades de leitura, timidez, entre outras. Para esse docente, era importante discutir e 

problematizar com os/as discentes o corpo, o racismo, a cultura, etc. Afirmou, também, que 

“os retrocessos estavam postos”, referindo-se à conjuntura política, no final de 2018, mas 

alertou caber aos/às professores/as “não recuar” diante disso. Verificamos como os/as 

docentes estão atentos/as às discussões e os problemas contemporâneos, que reverberam 

no cotidiano escolar.  
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A formação do mês de setembro de Professores/as Orientadores/as de Informática 

Educativa, na DRE Jaçanã/Tremembé, ofereceu a temática da alfabetização. O ponto 

interessante, que notamos ao descrevermos e analisarmos essa formação, foi a sensibilidade 

da formadora em “ouvir” a voz e as necessidades dos/das docentes, os/as quais não possuíam 

formação apropriada para a alfabetização discente. Ou seja, o processo formativo 

harmonizava-se com a demanda dos/das professores/as e das dificuldades encontradas em 

suas práticas pedagógicas. 

Nesse encontro, realizado no Centro de Formação de Professores, da Diretoria 

Regional de Educação Jaçanã/Tremembé, a formadora organizou rodas, entre os 19 

participantes, e leu a crônica “Ca, ce, ci, ço, çu” de Antônio Prata (2003)51. Após a leitura, 

perguntou como os/as docentes lembravam o processo de alfabetização vivenciado. A maioria 

dos/das participantes se recordaram do uso de cartilhas, das chamadas orais, de decorar 

sílabas, etc. Ou seja, os processos de técnicas de leitura e escrita, que ignoravam as hipóteses 

das crianças. A formadora realçou as concepções de escrita e leitura, a partir de teóricas, como 

Emília Ferreiro (1999) e Ana Teberosky (1999), as quais contribuíram para o entendimento da 

criança ter as próprias ideias e reflexões sobre o sistema alfabético, a escrita e a leitura. Mas, 

para que os/as participantes compreendessem tais teorias, solicitou, em grupos, a discussão 

das hipóteses de leitura e escrita, do aluno fictício, chamado Arthur.  

Evidenciamos que, antes da atividade, realizada anteriormente, os/as docentes 

apresentaram as situações pedagógicas de alfabetização, feitas no Laboratório de Informática 

Educativa. Por exemplo, esses/essas: formavam duplas com base nas hipóteses de leitura e 

escrita; usavam vídeos do alfabeto e jogos em rede; produziam vídeos com as próprias vozes 

dos/das estudantes; faziam atividades de coordenação motora com o mouse; possibilitavam 

o reconhecimento de letras do alfabeto, no teclado; e desenvolviam listas, acrósticos e 

reescrita de contos. Um docente destacou: “acho necessário desenvolver a alfabetização do 

1º ao 9º ano”. A afirmação desse professor é bastante relevante, pois a escola deveria 

desenvolver práticas de alfabetização e letramento, durante todo o percurso discente. Se o 

processo de alfabetização e letramento da Língua Portuguesa, precisa ocorrer no período 

escolar, é correto pensar, em um processo amplo de múltiplas alfabetizações e letramentos – 

midiático, informacional, etc.?  

                                                           
51 No texto, o autor conta sua experiência de alfabetização e relembrou a professora falar livremente a palavra 
cu, no momento, da leitura do silabário, enquanto os/as alunos/as não podiam usar tal sílaba.  
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No mês de novembro, em 2018, os/as POEDs, das Diretorias Regionais de Educação do 

Butantã e Jaçanã/Tremembé, apresentaram projetos no Seminário e Mostra de Tecnologias 

para Aprendizagem, realizado no Centro de Exposições, do Anhembi. Havia muitos trabalhos 

produzidos pelos/pelas estudantes e docentes. A pré-exploração do campo possibilitou-nos a 

identificação do ajustamento de parâmetros para a captação de dados, além de nos 

voltarmos, analiticamente, para as metodologias propostas na investigação  No caso, do 

questionário online, constatamos poucos/poucas professores/as responderem, e então 

decidimos, utilizar uma versão impressa e outra conectada em arquivo pela internet. Tivemos 

ajustes na elaboração das questões.  

Constatamos a necessidade de ampliar a gama de dados a serem colhidos sobre os/as 

docentes, os hábitos de media, e as imagens construídas, a partir de veículos comunicativos. 

Além disso, interessava-nos, sobretudo, as percepções docentes. Eram suas opiniões, suas 

perspectivas, suas visões, o que, principalmente, buscávamos investigar no processo de 

formação continuada, para as relações da sociedade com a comunicação e os dispositivos 

tecnocomunicativos. Nosso objetivo central era identificar como eles/elas associavam o 

próprio processo de formação com a identidade profissional, e a necessidade do tipo de 

formação, que se expressasse em potenciais práticas pedagógicas na escola e em sala de aula. 

Logo percebemos, que, antes de captar o que os/as mestres/as tinham a dizer, seria 

necessário traçar o perfil desses/dessas, o consumo de media, e as mediações feitas sobre o 

papel da docência e a formação.  

 Apreendemos, ainda, conforme destacadas nas falas docentes ao longo dessas pré-

observações, que, se pensarmos em desenvolvimento de formação educomunicativa, 

abrangendo o constante diálogo, o protagonismo e a autonomia dos/das participantes, é 

fundamental os processos formativos, dentro e fora da escola, serem construídos e realizados, 

em conjunto, com os/as educadores/as, ouvindo suas visões, ideias, etc. Além disso, é 

necessário incorporarmos a ideia da formação continuada docente estar relacionada às 

atividades na escola e em sala de aula. Posto isto, um dos grandes desafios é a elaboração de 

um ecossistema educativo e formativo, baseado na (re)construção coletiva de conhecimentos, 

no diálogo, na elaboração de decisões compartilhadas e nas práticas democráticas dentro da 

escola e em sala de aula.  
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2.2 Caracterização do Universo de Pesquisa 

  

A Secretaria Municipal de Educação (SME), de São Paulo, possui um organograma 

bastante complexo52, mas para a execução do nosso trabalho, importa compreender qual é o 

papel de órgãos, como as Diretorias Regionais de Educação (DREs), como funcionam a 

Coordenadoria Pedagógica (COPED), onde está o Núcleo Técnico do Currículo (NTC), que 

integram os Núcleos de Tecnologias para Aprendizagem e de Educomunicação. Interessa-nos 

conhecer como funciona a carreira do magistério paulistano, seus ecossistemas e os percursos 

formativos. Nesta seção, caracterizaremos os elementos da categoria Docente e 

Formadores/as, da Matriz de Referência, na subcategoria (C) Perfil dos Docentes, e indicadores 

6, 7 e 9 (Figura 9).   

 

Figura 9: Subcategoria C, indicadores 6, 7 e 9 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Para isso, no âmbito de nossa amostragem/universo da pesquisa (Figura 10) 

conheceremos:  

a) o perfil geral e hábitos de media dos/das docentes. 

b) descrição geral e hábitos de media dos/das formadores/as, das formações mensais, 

voltadas para os/as Professores/as de Educação Digital (POED), no período de junho a 

dezembro de 2020, nas DREs Jaçanã/Tremembé, Pirituba/Jaraguá, Freguesia do 

Ó/Brasilândia e Campo Limpo;  

                                                           
52 É possível verificar o organograma da prefeitura municipal de São Paulo no link: 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/organograma/. Acesso em: 11 fev. 2021. 

https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/organograma/


67 
 

c) descrição geral e hábitos de media dos/das formadores/as, das formações do Núcleo 

de Educomunicação – quatro cursos: Nas Ondas do Vídeo; Cinema Negro; História em 

Quadrinhos como recurso pedagógico; e Leitura Crítica da Mídia -, nas DREs 

Jaçanã/Tremembé, Pirituba/Jaraguá, e Campo Limpo;  

d) breve caracterização das funções das Diretorias Regionais de Educação e escolas, nas 

quais investigamos as formações, lendo, analisando os livros de registros dessas, e 

conversas/entrevistas com coordenadores/as53.   

Figura 10: Organização sintética do universo de Pesquisa 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

2.2.1 As Diretorias Regionais de Educação (DREs) 

 

As Diretorias Regionais de Educação (DREs), de forma geral, têm as seguintes 

atribuições, nas respectivas áreas territoriais de atuação: executar a política educacional 

                                                           
53 Nesta seção, encontramos, também, os elementos de análise do indicador 28 - Mapeamento e engajamento 
dos/das formadores/as e docentes, da subcategoria (J) Caracterização das formações continuadas para/com 
os/as formadores/as, os/as docentes, envolvidos com as gestões dos projetos, políticas de uso, compreensão e 
aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas, da categoria Ecossistemas formativos. 
Verificamos tais correlações, quando identificamo/mapeamos quem são os/as docentes e os/as formadores/as, 
e como realizam/realizaram a formação inicial e continuada. 

https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
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municipal da Secretaria da Educação; acompanhar o desenvolvimento do ensino; prestar 

assistência técnico-administrativa aos/às Diretores/as de Escolas; e controlar e avaliar as 

atividades administrativas de sua área de jurisdição. Possuem equipes responsáveis pela 

formação de docentes, nas diferentes etapas, – Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, 

Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos-; além de grupos para as formações com 

Professores/as Orientadores/as de Sala de Leitura (POSL) e de Educação Digital (POED).  

No caso da Educação Digital, as equipes de formação das DREs estão articuladas com 

três coordenadores/as da Secretaria Municipal de Educação, até o momento de escrita desta 

tese. O Núcleo de Educomunicação tem um coordenador, que em conexão/convênio com as 

DREs e educomunicadores/as, oferecem cursos nas diretorias ou escolas pertencentes àquela 

administração. 

No município de São Paulo, tem-se 13 DREs, agrupadas, nas cinco regiões da cidade: 

Oeste – Butantã-; Sul - Campo Limpo, Capela do Socorro, Santo Amaro; Norte – Freguesia do 

Ó/Brasilândia, Jaçanã/Tremembé, Pirituba/Jaraguá; Leste - Guianases, Itaquera, Penha, São 

Mateus, São Miguel; e Centro - Ipiranga. Observamos os trabalhos de formações das DREs de 

Campo Limpo, Pirituba/Jaraguá, Freguesia/Brasilândia e Jaçanã/Tremembé.  

 

2.2.2 As escolas 

 

As escolas participantes foram indicadas pelos/pelas formadores/as de POED e do 

Núcleo de Educomunicação. A opção das escolas também esteve orientada pela busca de 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) democráticos, que se caracterizassem por propiciar 

projetos pedagógicos participativos e autônomos, envolvendo todos os segmentos sociais 

compostos na escola (PARO, 2006). Na visitação às escolas, foram coletadas imagens, as quais 

mostraram espaços físicos ou atividades desenvolvidas, fornecendo relevantes elementos 

acerca das relações entre os atores envolvidos: comunidade, gestores/as, professores/as e 

alunos/as.   

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Estação Jaraguá 54 (DRE Pirituba/Jaraguá – 

Zona Norte) foi construída em 2011, quando teve início seu funcionamento. Recepciona a 

comunidade, de cerca de 750 estudantes, que vivem no entorno da escola. A instituição fica 

                                                           
54 Escola municipal de Ensino Fundamental. Em tal etapa educativa, no sistema escolar da prefeitura de São Paulo 
são atendidos/as discentes de 1º ao 9º ano.   
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próxima à Estação Jaraguá e ao Parque Estadual do Jaraguá (Anexo 3). Pelos relatos da 

coordenadora, o projeto pedagógico busca envolver a comunidade. Ela relatou sobre a 

participação dos alunos/as e da comunidade para fazer grafites na escola; o projeto Imprensa 

Jovem e uma proposta educativa, chamada de “Territórios do Jaraguá”, na qual, foi possível 

conhecer as adjacências da região, inclusive, uma visita à “Aldeia Tekoa Itakupe”. As imagens 

(Figura 10) indicam a localização da escola e a disposição do Laboratório de Informática 

Educativa (LIE).  

Figura 11: Frente da EMEF Estação Jaraguá e Laboratório de Informática Educativa (LiE) 

 

Fonte: acervo pessoal e imagens cedidas pela escola, 2021.  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental do CEU Jaçanã (DRE Jaçanã/Tremembé) 

está localizada, no bairro do Jaçanã, na Zona Norte, da capital paulista, dentro de um Centro 

Unificado de Educação (CEU) (Anexo 3). Atende 1100 alunos/as, de 1º ao 9º anos, das 

comunidades no entorno da instituição. A escola possui uma estrutura com: brinquedoteca, 

pátio com palco; parque infantil; quadra de esportes coberta; sala de leitura; e laboratório  de 

informática. Por meio do contato com a professora de Educação Digital, conhecemos os 

projetos com os quais a escola trabalha. Por exemplo: Aluno Monitor55; Imprensa Jovem; e 

atuação dos/das discentes nas mídias sociais, principalmente, através de postagens de suas 

                                                           
55 O “Programa Aluno Monitor atende às novas exigências da sociedade da informação e da comunicação, uma 
vez que contribui para o desenvolvimento das competências tecnológicas básicas necessárias à inclusão do/da 
aluno/a no universo digital e para o aprofundamento de conhecimentos anteriormente adquiridos”. A “atuação 
do aluno-monitor ocorrerá no Laboratório de Informática Educativa, com uma classe de alunos, em cada horário, 
e obrigatoriamente, com a presença do POIE, ou Professor regente, ou um educador da Unidade Escolar”(SÃO 
PAULO, 2009a). 

https://docs.google.com/document/d/16lzxXXojkMleaacop-Gvh-CoQ9gAuD2XWTr2QHA6dBk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16lzxXXojkMleaacop-Gvh-CoQ9gAuD2XWTr2QHA6dBk/edit?usp=sharing
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produções, envolvendo a comunidade escolar56. As imagens (Figura 12), a seguir, mostram a 

localização da escola e o Laboratório de Informática Educativa (LIE).   

Figura 12: Localização da escola e LIE 

 

Fonte: acervo pessoal e imagens cedidas pela escola, 2021.  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Marili Dias (DRE Pirituba/Jaraguá) localiza-

se no Parque Anhaguera, Km 26 da rodovia que dá nome ao bairro, entre uma densa 

vegetação e recém-povoamento (Anexo 3). Tivemos  contato com a escola pelo  coordenador, 

o Professor 5. Atende cerca de 1.000 discentes, e segundo o projeto-político-pedagógico, “os 

alunos não têm situação econômica satisfatória”, mas fazem parte de uma comunidade ativa 

em várias parcerias com a escola57. Alguns professores do Ciclo I (4º e 5º anos) efetuam  

projetos de docência compartilhada. A escola valoriza os Trabalhos Colaborativos Autorais 

(TCA), dos alunos do 8º e 9º anos; e desenvolve o projeto Imprensa Jovem, chamado “Nas 

Ondas do Marili”, com a temática da construção da identidade do/da educando/a, no espaço 

escolar, a partir do lugar de vivência. Visualizamos, a seguir (Figura 13), alguns dos espaços da 

escola.  

                                                           
56 Página da escola no Facebook: https://www.facebook.com/pages/emef-dr-jos%C3%A9-dias-da-
silveira/163906160293451. Acesso em: 12 fev. 2021.  
57 Projeto- político- pedagógico da EMEF Professora Marili Dias, disponível em: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2THpy-rATR9SVBKTW12V1pSOFk. Acesso em: 10 fev. 2021. 

https://docs.google.com/document/d/16lzxXXojkMleaacop-Gvh-CoQ9gAuD2XWTr2QHA6dBk/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/pages/emef-dr-jos%C3%A9-dias-da-silveira/163906160293451
https://www.facebook.com/pages/emef-dr-jos%C3%A9-dias-da-silveira/163906160293451
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Figura 13: Entrada principal da escola e LIE 

  

 
 

Fonte: acervo pessoal, 2021.   

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauro Faccio Gonçalves Zacaria (DRE Campo 

Limpo) está localizada no Parque Santo Antônio, próximo ao centro empresarial Piraporinha 

e a represa de Guarapiranga, na região do Campo Limpo, Zona Sul (Anexo 3). A nomeação da 

escola, inaugurada em 1991, foi uma homenagem ao comediante “Zacaria”, do grupo 

“Trapalhões”. Atualmente, cursam 771 estudantes, do 1º ao 9º anos, dos ciclos I e II: 690 do 

Ensino Fundamental; 27 da Educação Especial; e 54 da Educação de Jovens e Adultos. A 

instituição, apesar das dificuldades de diálogo e aplicação de metodologias adequadas aos/às 

alunos/as, relatadas pela equipe docente e gestora, busca construir “um currículo que valorize 

a diversidade sociocultural da comunidade, criando uma cultura de falar aos/com 

educandos”58.  

Desde 1998, a escola e mais quatro escolas da região, participam de um projeto de 

formação permanente, baseado nas concepções de autonomia e reflexão crítica de Paulo 

Freire, chamado “Projeto de Valorização do Educador” (PROVE). A “Imprensa Jovem do Zaca”, 

em 2020, tinha 14 anos, realizando muitos trabalhos de acompanhamento de eventos, como 

a “Bienal Internacional do Livro” e produções de reportagens sobre os problemas da 

                                                           

58 Corforme apontado no projeto-político-pedagógico da EMEF Mauro Faccio Gonçalves Zacaria, p. 28. Disponível 
em: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2THpy-rATR9NTA1czFKY1BYNlE. Acesso em: 12 fev. 2021 

 

https://docs.google.com/document/d/16lzxXXojkMleaacop-Gvh-CoQ9gAuD2XWTr2QHA6dBk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2THpy-rATR9NTA1czFKY1BYNlE
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comunidade, postadas em blogs e em redes sociais. As imagens identificam o bairro onde a 

escola está inserida, e a cobertura, pela “Imprensa Jovem do Zaca” de um evento realizado na 

instituição (Figura 14).  

 

Figura 14: Circunvizinhança da escola e cobertura jornalística dos/das discentes da “Imprensa Jovem do Zaca” 
(camisas laranjas)  

  

Fonte: imagens disponíveis nas redes sociais da escola, 2021.  

2. 2.3 Quem são os/as educadores/as da rede municipal de São Paulo? 

 

Antes de exibirmos elementos da nossa pesquisa, relacionados ao município de São 

Paulo, apresentaremos alguns dados nacionais, sobre a composição e perfis dos 

trabalhadores/as da educação, em um exercício de análise pontual das informações macro, 

alternando com os dados micro, coletados em nosso estudo.  

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), em 2019, as redes municipais, estaduais, federais e privadas abrangiam um número de 

48.455.867 estudantes em todas as etapas da Educação Básica brasileira – Educação Infantil 

(8.745.184), Ensino Fundamental ciclos I e II (27.183.970) e Ensino Médio (9.613.230)59. 

Atuando com esses/essas educandos/as, 2.226.423 docentes fracionados nestas fases de 

educação escolar obrigatória, sendo que 78% (cerca de 1.735.802) deles/delas trabalhavam 

em escolas públicas.  

                                                           
59 O restante de alunos/as, 2.913.554, são contabilizados nas etapas de Educação Especial e de Jovens e Adultos.  
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Em meio a esses estratosféricos números, o estado de São Paulo, incorporava ao seu 

professorado 475.027 trabalhadores/as60. Neste estado, tinha em 2019, 10.057.596 

estudantes, dos/das quais: 22, 2% têm entre 0 a 5 anos; de 6 a 14 anos, 53, 4%; e alunos/as 

de 15 a 17 anos, 17,6 %61; matriculados/as, em um conjunto, de 39.258 instituições escolares. 

No entanto, no estado de São Paulo, duas etapas educativas fundamentais, demonstraram 

problemas de acesso e permanência nas escolas: no início na Educação Infantil, em creches, 

nas quais somente 49% das crianças as frequentavam; e, no Ensino Médio, no qual, apenas 

83,2 % dos/das estudantes o concluíam. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020). Com esses dados 

quantitativos, buscamos trazer alguns elementos da educação nacional e estadual, 

compreendendo que, quando há problemas e gargalos, as situações tendem a ser mais 

complexas que os números dados em estado bruto. Esta análise foge ao escopo do nosso 

trabalho, contudo, fazer referências a estes fatores nos auxilia a entendermos a composição 

do grande e multifacetado universo, que é a educação brasileira, e incorpora dois importantes 

fatores: os/as docentes e a formação. 

Nosso recorte de dados foi coletado da rede municipal de educação de São Paulo. Na 

cidade de São Paulo, tem-se um sistema com 753.220 alunos/as matriculados/as, em 1.512 

escolas, sendo 937, voltadas para a Educação Infantil; 561, nomeadas de Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental (EMEF); e 14 delas, destinadas à Educação Especial e de Jovens e 

Adultos (INEP, 2019). Na rede educacional paulistana, são atendidos/as educandos/as de 

todas as etapas da Educação Básica. A seguir, foi apontada a relação entre o número de 

estudantes e docentes, e a proporção de números de turmas com o quantitativo de alunos/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Deste número de docentes, 318.778 estão na educação pública.  
61 Correspondem as etapas de Educação Infantil, 0 a 5 anos, constando 2.237.975 estudantes; Ensino 

Fundamental, 6 a 14 anos,  5.367.614; e Ensino Médio, 15 a 17 anos, 1.769.566 de alunos/as matriculados/as. 
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Figura 15: Quantitativo de estudantes, docentes, turmas e relação estudantes/docentes na rede municipal de 
São Paulo 

 

Fonte: Bierwagen (2021), elaborado com base nos dados do INEP de 2019. 

A relação que estabelecemos entre estudantes e docentes é uma média direta do 

número de educadores/as de cada etapa de ensino. No entanto, cabe ressaltar que, na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, há um/a professor/a 

responsável por uma turma - polivalente. E neste caso, estão contabilizados/as os/as docentes 

especialistas – Educação Física, Língua Inglesa, Professores/as de Educação Digital e Sala de 

Leitura. Mesmo contando tais mestres/as, a proporção de estudantes e docentes é 

relativamente alta, na Educação Infantil, etapa, na qual, as crianças dispõem de menos 

autonomia e precisam de mais apoio na realização de atividades escolares, com 

respectivamente, 13, 28 crianças de 0 a 3 anos e, 30,97 estudantes de 5 e 6 anos, por docentes.  

Nas demais etapas, também, visualizamos números bastante elevados. A abundante 

quantidade de discentes compromete muito o trabalho docente, pois as demandas das 

crianças e adolescentes são diversas: aprendizagem individualizada, necessidades educativas 

especiais e outras. O/A professor/a pode se ver sozinho/a, em uma situação de impotência, 

ao ter que lidar com tais fatores. Na tabela a seguir (Figura 14), apontamos a porcentagem de 

estudantes, docentes e turmas da rede municipal paulistana.  
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Figura 16: Porcentagem de estudantes, docentes, turmas e docentes na rede municipal de São Paulo 

 

Fonte: Bierwagen (2021), elaborado com base nos dados do INEP de 2019. 

A rede municipal possui um amplo quadro do magistério, ou seja, 45.776 docentes, 

sendo que, 53,36% laboram no Ensino Fundamental, e, 40,63% na Educação Infantil, as etapas 

iniciais da Educação Básica. Por meio de um questionário aplicado, durante a realização da 

“Prova Brasil 2017”, aos/às professores/as das escolas municipais da cidade de São Paulo, - e 

disponibilizado no Portal QEdu62-, dos 2.849 participantes: 342 (12%), docentes possuem 

carga horária de mais de 40 horas, semanalmente; 981 (31%), trabalham até 40 horas, na 

semana; 1.586 (56%), dedicam entre 20 e 29 horas semanais. Ressalta-se que, 1.417 (50%) 

profissionais atuavam em 2 escolas, enquanto 1.338 docentes (47%) laboravam apenas em 

uma escola. O fato de um/a docente atuar em mais de uma escola, sugere-nos que, as 

condições de mobilidade, especialmente, em grandes cidades, trazem sérias implicações 

profissionais. Percebemos que, junto a tantos fatores – baixos salários, salas de aulas 

abarrotadas, etc. –, os deslocamentos dos/das docentes são pouco lembrados “nos debates 

acerca das condições laborais”, mas cujas resultantes, “sejam no tangente ao desgaste físico 

e mental, [sejam] nas formações, preparação de recursos didáticos pedagógicos, impactam 

no desempenho deles e delas” (MECOM, 2020). 

Na pesquisa disponível, no Portal QEdu, foi identificado que, 1.051 (37%) participantes 

possuem um 1/3 da carga horária para atividades de formação, planejamento, produção de 

recursos didáticos, entre outros. Ou seja, para um/a docente com carga horária de 40 horas 

semanais, 1/3 de horas-aulas corresponderá à 12 horas, fora da sala de aula, em atividades de 

planejamento, preparação de aulas, etc. (QEdu, 2018). Com relação aos dados observados, na 

                                                           
62 Portal QEdu disponível em: https://www.qedu.org.br/. Acesso em: 13 fev. 2021.  

https://www.qedu.org.br/
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Figura 17, nota-se a grande presença de professoras, em nível nacional (79,95%), estadual 

(86,69%) e municipal (89,29%)63.  

 

Figura 17: Quadro comparativo de docentes masculinos e femininos no Brasil, estado e município de São Paulo 

 

Fonte: Bierwagen (2021), elaborado com base nos dados do INEP de 2019. 

Outro dado relevante é que, o percentual de docentes que se declararam brancos/as 

é majoritário nas redes públicas, em todas as etapas da Educação Básica. Encontra-se maior 

diferença, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no qual 45,2% dos/das professores/as se 

declararam negros/as (INEP, 2019). E no município paulistano, segundo o Portal QEdu, em 

2018, 16.781 (71%) mestres/as se autodeclararam brancos/as; 4.338 (16%), negros/as; 1.413 

(6%), pardos/as; 230 (1%), indígenas; e 375 (2%), não quiseram se autodeclarar.  

Analisando os dados apresentados, concernentes à faixa etária dos/das docentes 

(Figura 18), percebe-se uma concentração desses/dessas nas idades de 30 a 49 anos, na 

esferas nacional (70%), estadual (66%) e municipal (65%). Se somarmos a essas faixas etárias, 

citadas anteriormente, às de 50 anos em diante, no Brasil, teremos um percentual total de 

91%, no estado de São Paulo, e no município, 95% da docência. Notamos uma quantidade 

menor de professores/as com idades abaixo de 30 anos.  

                                                           
63 Nessa pesquisa realizada através da “Prova Brasil 2017”, disponibilizada no Portal QEdu, 253.842 docentes 
participaram no Brasil; 50.486, em São Paulo; e 2.871, no município de São Paulo.  
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Figura 18: Comparativo da faixa etária dos/das docentes no Brasil, São Paulo e município de São Paulo 

 

Fonte: Bierwagen (2021), adaptado a partir de Qedu de 2020.  

Na investigação que executamos, por meio das respostas, de uma amostragem de 245 

participantes, elaboramos gráficos e tabelas para estabelecer o perfil dos/das docentes, 

referente à idade, aos anos de magistério, à formação inicial e às disciplinas ministradas. 

Notamos dados similares, atinentes às idades dos/as docentes, bastante concentrados/as nas 

etapas de vida dos 30 aos 50 anos, com 182 participantes, representando quase 75% do 

contingente da amostragem. No intervalo dos 30 aos 40 anos, observamos cerca de 40% dos 

respondentes. 

  

Figura 19: Faixa etária dos/das docentes em nossa pesquisa 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), em 2018, os/as professores/as brasileiros/as tinham em média 42 anos, idade mais 
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baixa do que outros países da OCDE. Contudo, possuía uma quantidade relevante de 23% de 

docentes, com idade acima de 50 anos. Isso significa, segundo a organização, que o Brasil terá 

que investir e formar mais educadores/as, na próxima década, em uma proporção de quatro 

vezes mais dos que estão sendo formados/as, atualmente. Embora, 65 % dos/das mestres/as 

considerem o magistério como primeira escolha profissional, notamos muitos/as jovens não 

buscarem a carreira da docência (OCDE, 2018; TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).  

Em estudo realizado, entre 2005 e 2006, revelou-se um panorama de redução de 9,3% 

de formados/as em licenciaturas, bem como carência de professores/as de Química, Física e 

Matemática, nos sistemas de ensino públicos e privados. Constatamos que, o perfil 

socioeconômico dos/das jovens que escolheram a docência, em sua maioria, eram 

pertencentes às classes C e D, oriundos/as da escola pública. Além disso, confirmamos, na 

pesquisa, os/as jovens pré-vestibulandos reconhecerem e valorizarem a carreira docente, mas 

para exercê-la exigiam-se muitos sacrifícios pessoais, estudos permanentes, jornadas extras e 

baixa remuneração. E quando um/a jovem escolhia o magistério, esse/a o fazia para 

demonstrar amor a educação, o desejo de cumprir uma missão ou vocação; enfatizando a 

ideia, na qual, para ser docente bastaria ter um ‘dom’ (GATTI et. al, 2010).  

Com relação à formação inicial dos/das docentes, em 2019, no Brasil 1.778.899 

profissionais do magistério tinham nível superior; desses/dessas 846.083, também, a Pós-

graduação64. Contudo, 441.764 docentes possuíam apenas o nível Médio. No estado de São 

Paulo, tinha 89,96% (427.354), com Ensino Superior, sendo 31,22% (148.318) com pós-

graduação, e 68,78% (326.709) sem a pós-graduação (INEP, 2019). As matrículas em cursos 

voltados para docência, na modalidade Educação à Distância (EaD), na rede privada, saltaram, 

de 321,4 mil, em 2010, para 686 mil, em 2018; na rede pública, de 97,9 mil, em 2010, para 

105,8 mil, em 2018. Na modalidade presencial, observamos um declínio nas matrículas de 

estudantes, tanto na rede privada, que de 467 mil, em 2010, caiu para 312,2 mil, em 2018; 

quanto na rede pública, de 467 mil, em 2010, declinou para 466,9 mil, em 2018 (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2020). Na modalidade presencial, a queda de matrículas de alunos/as para 

docência foi menor.  

Notamos que a formação de professores/as teve um aumento no modelo EaD, e, em 

2018, 64,2% dos cursos oferecidos nessa modalidade eram os de Pedagogia, que são, em sua 

                                                           
64 Dos 846.083 profissionais do magistério com pós-graduação, 777.238, em nível de Especialização, 58.309 
Mestrado, e 11.256 Doutorado (INEP, 2019).  
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grande maioria, os/as docentes da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020). Verificamos maior número de estudantes e formados/as nas 

instituições privadas, no período de 2010 a 2018. Tais informações convergem com nossa 

investigação (Figura 20), na qual, constatamos que, cerca de 1/5, ou seja, quase 20%, dos/das 

docentes na rede municipal de São Paulo tiveram sua formação em Universidades Públicas, e 

cerca de 80%, em organizações particulares.  

 

Figura 20: Universidade/Faculdade – Formação inicial dos docentes no município de São Paulo 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Levantamos que, cerca de 50%, ou seja, 130 respondentes possuíam bastante 

experiência na carreira docente, entre 6 e 15 anos de exercício em sala de aula; e cerca de 

30%, isto é, 78 participantes dispunham de 16 a 30 anos de vivência pedagógica (Figura 21).   
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Figura 21: Idade dos/das docentes da prefeitura de São Paulo 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

A experiência no magistério pode ser um bom indicativo, do qual os/as profissionais 

conheçam a estrutura organizativa, o currículo, a comunidade, dentre tantos outros aspectos, 

que podem favorecê-los/as na produção de saberes e na busca de processos formativos, 

incorporando o trabalho no locus da sala de aula/escola.  

Também coletamos dados sobre as disciplinas nas quais os/as participantes da 

investigação ministravam. Mas, para entendermos como os/as professores/as estavam 

distribuídos nas disciplinas, que atuavam por meio das entrevistas e questionários, foi 

necessário conhecer o modelo de estrutura escolar, a jornada dos/das docentes e os 

componentes curriculares da rede municipal de São Paulo. Primeiramente, nos modelos 

estruturais escolares e cargos/funções dos/das mestres/as, encontramos:  

(1) os Centros de Educação Infantil (CEI), voltados para o atendimento das crianças de 

0 a 3 anos, e nesses laboram os/as Professores/as de Educação Infantil, com a Jornada Básica 

docente (JBD) de 30 horas/aula65, correspondente a 25 horas aulas efetivas em sala de aula, 

5 horas/aula para atividades de preparação de aulas, correções de avaliações 66.  

                                                           
65 A hora-aula na rede municipal de São Paulo equivale a 45 minutos, em todas as etapas da Educação Básica. 
Contudo, na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, a maior parte destas estão sob a 
responsabilidade de um/a docente.  
66 Nome dado ao cargo na tabela do magistério municipal de São Paulo. Para saber mais detalhes sobre os cargos 
e funções da rede municipal do magistério paulistano, verifique o Apêndice N.  

https://docs.google.com/document/d/1OGSKEvjsdSK7TTARXdTDZXBSyafcb7L9UD_Hp9On4g8/edit?usp=sharing
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(2) as Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEI), nas quais, crianças de 4 e 5 anos 

têm aulas com docentes, do cargo nomeado, no quadro de magistério da rede de Professor/a 

de Educação Infantil e Fundamental I, que pode optar pela JBD ou a Jornada Especial Integral 

de Formação (JEIF), equivalente a: 25 horas/aula efetivas em sala de aula; 15 horas para 

atividades de preparação de aulas, correções, participações de projetos de formação, etc.; 

sendo 11 realizadas, na escola, e 4, em local de livre escolha. 

(3) as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), local onde frequentam os/as 

estudantes dos 6 aos 14 anos, tendo os/as Professores/as de Educação Infantil e Fundamental 

I67, que optam pela JBD ou JEIF, encarregados/as dos/das alunos/as dos 1º aos 5º anos; e, 

também, os/as Professores/as de Ensino Fundamental II – escolhem a JBD ou JEIF -, e estão 

incumbidos/as de laborar com os/as educandos/as dos 6º aos 9º anos, nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, Língua Inglesa, Geografia, Arte, Educação Física e 

História.  

(4) os Centro Integrados de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), possuem 

Professores/as do Ensino Fundamental I e II.  

(5) seis Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS), onde 

Professores/as de Atendimento Educacional Especializado (AEE) desenvolvem ação educativa 

com estudantes surdos e com Surdocegueira.  

(6) os Centros Unificados de Educação (CEU) são espaços nos quais funcionam as CEIs, 

EMEIs, EMEFs, polos de educação a distância (UniCEU), bibliotecas, complexos esportivos, 

cinemas e teatros, dentre outras atividades voltadas à comunidade. 

Com relação às disciplinas, entre os/as participantes da investigação, observamos a 

distribuição (Figura 22), na qual, temos a predominância de 43,76% (107) docentes, que 

tinham a função de Professores/as Orientadores/as de Educação Digital (POED). Em seguida, 

distribuídos em várias disciplinas (Matemática, Língua Inglesa, etc.), 34,69% (85) 

respondentes. E por fim, 20,41% (50) dos/das participantes estavam ministrando, nos anos 

iniciais da Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental I -, com estudantes de 0 

a 10 anos. Ou seja, os/as Professores/as de Educação Infantil, Professores/as de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I. Incluímos, nessa etapa, os/as educadores/as que se 

                                                           
67 Nomeação dada no quadro do magistério da rede municipal de São Paulo. 
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autonomearam polivalentes e docentes de Ensino Fundamental I, os /as quais atuavam com 

várias disciplinas dessa fase. 

 

Figura 22: Quadro de disciplinas ministradas pelos/pelas docentes 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

No caso de docentes, que se encarregam de duas ou mais matérias, constatamos 

ocasiões nas quais trabalhavam, concomitantemente, com: Robótica, Matemática e Física; 

Ciências, Biologia e Desenho Geométrico; Linguagens, Arte e Design; Matemática e Física; 

História, Sociologia e Filosofia; História e Geografia; Língua Inglesa e Língua Portuguesa; 

Ensino Fundamental I e Arte; Educação Infantil e Universidade; Língua Portuguesa, Literatura, 

e Latim; e, Ciências e Biologia. 

A constatação da predominância de Professores/as Orientadores/as de Educação 

Digital, deve-se ao modo como aplicamos os questionários: no formato impresso, nas 

formações específicas para esses/essas profissionais; e, também, muitos/as participam dos 

cursos do Núcleo de Educomunicação68, nos quais acompanhamos, presencialmente. Na rede 

municipal de São Paulo, até o momento da escrita desta tese, havia 900 POEDs. Importa 

destacar que, para exercer a função de POED, na disciplina de Educação Digital, é necessário 

                                                           
68 Registramos a presença de 53 POEDs nos cursos do Núcleo de Educomunicação.  

Disciplina(s)
Quantidade de 

docentes

Educação Digital  e outras disciplinas 73

Edugação digital 34

Educação Infantil 20

Polivalente 15

Ensino Fundamental I 13

História 11

Língua Portuguesa 10

Língua Inglesa 2

Matemática 9

Ciências 8

Geografia 7

Educação Física 6

Arte 4

Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I 2

Outras funções (POSL, Reforço, Atendimento 

Educativo Especializado, etc) 3

Duas ou mais disciplinas 25

Não respondeu 3

Total 245
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apresentar um projeto para apreciação e aprovação do Conselho de Escola. Ao final de cada 

ano letivo, o Conselho Escolar avalia o trabalho desses/dessas educadores/as.  

Do ano 2008 até 2018, os/as POEDs dedicavam-se exclusivamente à disciplina de 

Educação Digital. No entanto, com a Instrução Normativa nº 27, de 2018, tais educadores/as 

atuavam, também, nas disciplinas para as quais foram efetivados/as, através de concursos: 

Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Inglês, Geografia, História, Educação Física, Arte e 

Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2018a). Desta forma, temos um total de 107 POEDs, 

dos/das quais somente 34 ministravam a disciplina de Educação Digital, e 73, com tal 

disciplina, junto a outras distribuídas, conforme Figura 23.  

 
Figura 23: Distribuição dos Professores/as Orientadores/as de Educação Digital, conforme as disciplinas 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

Coletamos informações das regiões, nas quais os/as docentes trabalhavam, obtendo o 

quantitativo, distribuído por regiões do município de São Paulo (Figura 24)69. Verificamos que, 

45,67% (107) dos/das respondentes laboravam na Zona Norte, de São Paulo; 27,76%, Zona 

Sul; 17, 14%, Zona Leste; 6,94%, Zona Oeste; 1,63%, atuavam em duas regiões da cidade; 0,41 

%, Centro; e 2,45%, não responderam.  

                                                           
69 Em alguns casos, nas citações de nomes de escolas, consultamos a base de dados do Google Maps para 
consolidar a informação dada, pois o nome do bairro ou da escola estavam incompletos.   

Disciplina(s)
Quantidade de 

docentes

POED 34

POED + Matemática 12

POED + Ciências 10

POED + História 9

POED + Geografia 8

POED + Língua Inglesa 7

POED + Arte 6

POED + Ensino Fundamental I 6

POED + Língua Portuguesa 5

POED + Ensino Fundamental II 5

POED + Educação Física 5

Total 107
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Figura 24: Mapa da cidade de São Paulo e a localização dos/das respondentes da pesquisa 

 

Fonte: Biewagen (2021), adaptado do Mapa do Emprego (2021). 

A partir das respostas dos/das interlocutores/as, identificamos quais eram as 

Diretorias Regionais de Educação (DREs), onde estavam localizadas as escolas, nas quais 

exerciam o magistério (Figura 25). Em alguns casos, foram nomeadas as escolas, e em outros 

não70.  

                                                           
70 No Apêndice M, há informações detalhadas sobre as escolas, nas quais os/as participantes indicaram atuar 
como docentes.  

http://www.r7.com/r7/media/2014/20140813-MapadoEmprego/20140813-MapadoEmprego.html
https://docs.google.com/document/d/1Bz0tVIysZC99fVXMjCauZ_DCImPw1qXnX7pUo-XCN68/edit?usp=sharing
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Figura 25: Distribuição dos/das docentes, por regiões da cidade e Diretorias Regionais de Educação 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Entre os/as respondentes, observamos um docente, atuando na Zona Leste e em outra 

cidade não identificada; uma participante, trabalhando, simultaneamente, na Zona Leste e 

cidade de Ferraz de Vasconcelos; outro, concilia a docência, na Zona Sul de São Paulo, com o 

município de Embu da Artes; e, por fim, uma professora, que circula entre duas regiões da 

cidade – Zona Sul e Zona Norte – para dar aulas.  

E olhando com a ‘lente’ ainda mais próxima, conforme exercício proposto das escalas, 

quem foram os/as professores/as entrevistados/as? No quadro a seguir (Figura 26), 

apresentamos os/as oito docentes participantes, identificando formação acadêmica e tempo 

de atuação na área de Educação. Ressaltamos que, o tempo de atuação docente compõem 

experiências diversificadas da sala de aula, coordenação e área técnica.  

 

Região da cidade Diretoria Regional de Ensino Número de Docentes

DRE Pirituba/Jaraguá 57

DRE Freguesia/Brasilândia 16

DRE Jaçanã/Tremembé 31

Não identificou 3

DRE Pirituba/Jaraguá 7

DRE Butantã 10

DRE Campo Limpo 55

DRE Santo Amaro 3

DRE Capela do Socorro 5

DRE Ipiranga 5

DRE Guianases 12

DRE Penha 1

DRE São Mateus 16

DRE Itaquera 6

Não identificou 7

Centro DRE Ipiranga 1

Outras regiões e/ou cidades 4

Não responderam 6

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Zona Leste
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Figura 26: Quadro sinóptico dos/das docentes entrevistados/as 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Entre os/as participantes, encontramos educadores/as com elevada experiência 

educativa, desde uma professora, com 8 anos de magistério, até um professor, com 29 anos 

de vivência pedagógica. A Professora 1, com percurso de 8 anos na docência, iniciou a 

trajetória dando aulas particulares. Há três anos, fora docente na rede municipal paulistana, 

como POED, desenvolvendo projetos com robótica e linguagem de programação.  

O Professor 2 labora na rede municipal de São Paulo há dez anos, e investiga projetos 

interdisciplinares de história e jogos. Fora, também, docente e trabalhou na área técnica de 

manutenção de laboratórios, na rede estadual paulista, por vinte anos. Já a Professora 3, com 

12 anos de magistério, principiou o exercício docente estagiando em uma escola privada. 

Atuou na rede estadual, e, na rede municipal, desenvolvendo projetos de contos africanos, 

blogs e produção de curtas-metragens, usando a técnica de Stop Motion.  

O Professor 5 laborou por 9 anos nas redes estaduais e municipais paulistas. No 

município, atuou como professor de Geografia e, há 3 anos, como Coordenador Pedagógico. 

Ele elaborou projetos de Imprensa Jovem, focalizando na identidade de adolescentes. A 

Professor/a Formação Acadêmica
Tempo na área de 

educação (anos)

Professora 1                                   

(DRE Jaçanã/Tremembé)

Licenciatura em Matemática (IME-USP);  Pedagogia 

(Uninove) e Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática (Instituto Federal  de São Paulo)

8

Professor 2                                     

(DRE Freguesia do Ó/Brasilândia)

Licenciatura em História (FFLCH-USP)                                                  

Especialização em Mídias na Educação
29

Professora 3                                       

(DRE Pirituba Jaraguá) 
Letras  (FFLCH- USP) 12

Professora 4                                         

(DRE Jaçanã/Tremembé)
Geografia (FFLCH-USP) e Mestrado em Geografia (USP) 20

Professor 5                                      

(DRE Pirituba/Jaraguá)

Bacharelado e Licenciatura em Geografia (UNIFEO)                      

Pedagogia (UNINOVE)
12

Professora 6                                          

(DRE Pirituba/Jaraguá)

Licenciatura em Pedagogia (UNAR);                            

Licenciatura em Ciências Sociais (Faculdades Teresa 

Martin) e Especialização em Mídias na Educação (UFPE)

26

Professor 7                                          

(DRE Campo Limpo) 

Licenciatura em Ciências e Matemática (Universidade 

Camilo Castelo Branco);  Especialização em Tecnologias 

de Aprendizagem (SENAC)

26

Professor 8                                             

(DRE Campo Limpo)

Magistério do Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento ao Magistério - CEFAM;  Licenciatura 

em História (UNIFESP)  e  Mestrado em História 

(UNIFESP)

10
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Professora 4, que atuava como POED, por ocasião da entrevista, empenhou-se por dez anos 

como professora de Geografia, na rede estadual. Em seguida, por mais dez anos, acumulou 

cargos na rede municipal paulistana, estadual e universidade. Ela fez pesquisas sobre mapas 

com a temática da desigualdade no interior das cidades. Desenvolveu produções autorais de 

vídeos de alunos e cartografia digital. O Professor 8 ministrava a disciplina de História, há dez 

anos, nas escolas da prefeitura de São Paulo, e investigava racismo nas relações dos/das 

estudantes.   

A Professora 6, que estava na área de Educação havia 26 anos, trabalhou como 

docente na rede estadual, em Ciências Sociais e História, de 1994 a 2010. Foi coordenadora 

pedagógica na rede estadual paulista, no Ensino Fundamental I, de 2003 a 2009. A partir de 

2009, atuou nas etapas de Ensino Fundamental, séries iniciais, Educação Infantil e como 

Professora Orientadora de Sala de Leitura (POSL), na rede municipal de São Paulo. Escreveu 

blogs, livros e projetos voltados para a literatura infantil. No momento da entrevista, exercia 

a função de coordenadora de polo de Educação à Distância do UniCEU. O Professor 7 atuava 

na rede municipal, estadual e privada de São Paulo. Na rede estadual e privada, ministrava a 

disciplina de Matemática, no Ensino Médio, e no sistema municipal, a partir de 1999, como 

POED até os dias atuais. Produzia projetos com a Imprensa Jovem, desde 2009.  

Dos/das 8 entrevistados/as, tivemos quatro POEDs, e com formações em disciplinas 

diversas, como: História, Matemática, Geografia, Ciências, Pedagogia e Língua Portuguesa. 

Alguns/algumas desses/dessas participantes atuaram em diferentes âmbitos da Educação, em 

funções de coordenação, produção de livros, pesquisas, etc. Além disso, notamos esses/essas 

educadores/as terem bastante experiência na educação pública e, em especial, na rede 

municipal de São Paulo. Verificamos que, 5 docentes realizaram a formação inicial em 

instituições públicas e, 3, em privadas; 7 docentes possuíam Pós-Graduação, sendo 3 com 

Mestrado. Identificamos 6 entrevistados/as, atuando na região Norte de São Paulo, e 2 na 

região Sul.  

 

2.2.4 Os/as Formadores/as 

 

Os/as formadores/as do Núcleo de Educomunicação apresentaram bastante vivência 

na educação pública, trajetórias e formações diversas – Jornalismo, Pedagogia e História - 
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(Figura 27), além de serem pesquisadores/as nas áreas de Educomunicação, produção 

audiovisual, divulgação científica e relações étnico-raciais.   

 

Figura 27: Formadores/as do Núcleo de Educomunicação 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

A Formadora 6, além das formações na rede municipal de São Paulo, fazia pesquisas 

na área de Educomunicação e relações étnico-raciais. Ela publicou obras biográficas e 

traduções. A Formadora 7 possuía uma longa experiência, como educadora no Ensino 

Fundamental, Médio e Superior das redes pública e privada. Colaborou no projeto 

Educom.radio e com o Núcleo de Comunicação e Educação, da ECA-USP. Estava laborando 

havia mais de dez anos, como formadora na rede municipal de São Paulo.  

O Formador 8 fora professor universitário, de 1996 a 2016. Desde 2019 desenvolvia o 

projeto editorial da “Revista de Histórias em Quadrinhos”, relatando a biografia de cientistas 

negras brasileiras. A partir de 2018 iniciou o trabalho, como formador de docentes, no Núcleo 

de Educomunicação. O Formador 9, por volta de 2004, realizava oficinas de rap e hip-hop com 

jovens, em medidas socio educativas. Ele pesquisa a produção audiovisual e o cinema negro, 

desde a graduação. Desde 2016, atua no Núcleo de Educomunicação, como formador de 

docentes. 

Formador/a Formação Acadêmcia

Tempo na (a) área de 

educação e (b) 

formação docente 

(anos)

Formadora 6

Jornalista (Faculdade Cásper Líbero); Mestre em 

Comunicação (ECA-USP) e Doutoranda em Comunicação 

(ECA-USP).  

(b) 20

Formadora 7

Graduada em História e Geografia (Fundação Valeparaibana 

de Ensino); Especialista em Marketing e Propaganda e 

Mestre em Comunicação e Mercado (Faculdade de 

Comunicação Social Cásper Líbero). 

(a) 20 e (b) 16 

Formador 8 

Pedagogo (USP); Especialista em Divulgação Científica com 

formação no Núcleo José Reis de Divulgação Científica (ECA-

USP); Mestre Ensino de Ciêncas (UNIFESP);  Doutor em 

Saúde Pública (USP) e Pós-doutoramento (ECA-USP) 

(a) 20  e (b) 3 

Formador 9
Licenciatura em Pedagogia (Uninove); Especialista em 

Educomunicação (ECA-USP) e Mestre em Educação (FE-USP)
(a) 16  (b)  4 
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Os/as educadores/as do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, com formações 

diversas – Matemática, Pedagogia, Artes, etc. -, possuem vivência educativa na rede 

municipal, como docentes e formadores/as. A maioria deles/delas estava na área educativa 

por mais de vinte anos (Figura 28).  

 

Figura 28: Formadores/as do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

O Formador 10 fora professor em redes privada e estadual, na disciplina de Língua 

Portuguesa. Na rede municipal, em 2014, atuou como POIE (atualmente POED), onde realizou 

vários projetos, em parcerias com outros/as docentes. Desde 2019, após processo seletivo, 

era formador dos/das POEDs. Já a Formadora 11, está no ensino municipal de São Paulo, 

desde 1992. Fora professora nas séries iniciais do Fundamental e POIE (atual POED). Ocupou-

se da pesquisa com Educação Especial e Tecnologias, na Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD), na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) e na Sociedade 

Pestalozzi de São Paulo. A partir de 2013, a Divisão Pedagógica da Diretoria Regional de 

Educação (DIPED), de Pirituba/Jaraguá, convidou-a para exercer o cargo de Assistente Técnico 

Formador/a Formação Acadêmcia
Tempo na (a) área de 

educação e (b) formação 

docente (anos)

Formador 10
Administração de Empresas Graduação em Letras-

Português e Especialização em Gramática  Literatura
(a) 15 e (b) 2 

Formadora 11

Licenciatura em Pedagogia (Faculdade Mozarteum); 

Especialização em Educação Especial (USP) e Tecnologia 

Assistiva (UFRGS)

(a) 28 anos (b) 10 

Formadora 12

Licenciatura em Pedagogia (USP); Especialização em 

Tecnologias para Aprendizagem com ênfase na 

Educomunicação (SENAC-SP) e Especialista em Ensino da 

Matemática nos anos iniciais (UNISUL) 

(a) 33 e (b)  15 anos 

Formador 13

Licenciatura em Pedagogia (Uninove); Ciências Biológicas 

(Universidade Mogi das Cruzes) e Mestrado na área de 

ensino mediado por tecnologias (PUC-SP)

(a) 20  e (b) 4 

Formador 14

Bacharel em Tecnologia (FATEC-SP); Licenciado em 

Matemática (Universidade Mackenzie) e Mestre em 

Educação (FEUSP)

(a) 27 e (b) 6 

Formador 15 Licenciatura em Matemática (a) 25 (b) 1

Formador 16 Licenciatura em Artes (a) 12 e (b) 1 
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Educativa 1 (ATE 1), na função de gestora e formadora de Tecnologias para Aprendizagem, 

Educação ambiental e Ensino Médio.  

A Formadora 12 efetuou a docência, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por 10 

anos; e 8 anos, nos cargos de gestão de Coordenação Pedagógica e Supervisão escolar. Nos 

últimos 15 anos, trabalha no DIPED da DRE Campo Limpo, com formação de professores/as 

de Tecnologias, de Matemática e coordenadores/as pedagógicos/as. O Formador 13 atuou 

como docente, na rede estadual de São Paulo, por 8 anos. Encontra-se na rede municipal 

paulistana há 12 anos. Nos últimos 4 anos, desenvolve a formação docente na área de Ciências 

Naturais e Tecnologias para Aprendizagem.  

O Formador 14  lecionou, por 17 anos, na disciplina de Matemática, na rede estadual 

e municipal. Desenvolveu um projeto, por dois anos, com alunos monitores, no CEU Casa 

Blanca. Foi Coordenador Pedagógico, em uma escola de Educação Infantil, por 4 anos. Está, 

há 3 anos, formando professores/as nas áreas de Matemática, de Tecnologias para 

Aprendizagem e Coordenação Pedagógica. Exerceu o magistério universitário, em curso de 

Pedagogia.  

 

2.2.5 Quais são os hábitos de dispositivos tecnocomunicativos desses/as 

educadores/as?  

 

Em pesquisa realizada pelo grupo Mediações Educomunicativas (2020), com 

respondentes, em nível nacional, verificou-se que 42% dos/das docentes não costumavam ler 

jornais ou o faziam de modo eventual, e dos 35%, que realizavam leitura diária, 52% utilizavam 

suportes digitais. Entre os/as leitores/as de jornais e revistas, no formato digital, 67% 

recorreram a portais de informação, ou blogs como “UOL” e “G1”, assim como Facebook 

(33%), e WhatsApp (22%). Constatou-se que, plataformas como WhatsApp e Instagram se 

converteram nos principais vetores de interação entre professoras e professores.  

Entre nossos/nossas entrevistados/as, encontramos diferentes usos de dispositivos 

tecnocomunicativos, em alguns aspectos, similares aos da pesquisa do MECOM. Por exemplo, 

o Formador 9 destacou utilizar o WhatsApp, Facebook e Instagram, durante muitas horas 

diariamente, pois eram recursos de trabalho. Já o Formador 10, embora manuseasse o celular 

e o WhatsApp como ferramenta laboral, desde as eleições de 2018, evitava acessar outras 

redes sociais. Contudo, evidenciou assistir vídeos de diferentes temáticas, pelo YouTube; ouvir 
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músicas, pelo Spotify, e notícias, pela “Rádio CBN”, durante os deslocamentos na cidade de 

São Paulo.  

A Professora 4 gostava muito de frequentar cinemas, porém, o fazia pouco, por 

questões financeiras. Ela usava o WhatsApp, para comunicação com a família e outros/as 

docentes. A educadora destacou estar atenta, ao que ‘postava’ no Facebook, pois tinha 

muitos/as alunos/as em sua rede de contatos. Usava o portal “UOL” e o jornal “O Estado de 

São Paulo” online, para se informar.  

O Professor 7 assistia séries da Netflix com a família, geralmente, aos fins de semana, 

e citou os últimos documentários/filmes vistos: “Privacidade Hackeada” e “Edward Snowden”. 

O docente tem um canal no Youtube sobre tecnologias. Ele estava estudando temas, como 

fake news, tecnopolítica e vigilância tecnológica, afirmando que, “começou ter outra visão 

daquilo que publica[va]”. Além disso, o educador acompanhava programas jornalísticos das 

companhias abertas, como “Globo”, “Band”, “Record” ou “TV Brasil”. 

A Professora 6 lia livros diversificados, e o último romance lido abordava direitos 

humanos e cultura hindu. Também assistia documentários e filmes para entretenimento. A 

docente salientou gostar de observar/ler as publicações dos/das adolescentes, nas redes 

sociais, para saber o que pensavam e faziam. Ela relembrou um episódio do 

youtuber/humorista Diogo Almeida, cujos quadros são sobre o cotidiano dos/das docentes, 

ensino remoto e aulas online. 

Com objetivos diferentes, a Professora 1 destacou, os empregos que fazia das redes 

sociais: o Instagram, ferramenta de ativismo político; WhatsApp e Facebook, nas práticas 

pedagógicas com os/as estudantes. Observamos nesta situação, os usos e significados que as 

pessoas dão às TIC, diferentes dos objetivos para as quais foram construídas. No caso da 

educadora, as redes sociais passaram a serem usadas com finalidades diferentes. Ela 

esclareceu ter uma conta no “Nexo Jornal”, pela qual recebia por e-mail, o resumo das 

principais notícias da semana. Com a fala da educadora, ponderamos na condição de 

muitos/as, na atualidade, em “prestar atenção parcial continuamente, por causa de um desejo 

[…] de conectar e ser conectado, de não perder nada, sempre em alto estado de alerta” 

(SANTAELLA, 2007, p. 239).  

Além disso, acompanhava notícias, selecionando o que era real ou não, através dos 

portais “Mídia Ninja” e “Quebrando o Tabu”, nas plataformas Facebook e WhatsApp. 

Confidenciou não assistir rede de televisão aberta. A docente apresentou um aplicativo, que 
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mensurava quanto tempo consumimos nas redes sociais, como Facebook, Instagram e 

WhatsApp. Notamos, neste caso, a preocupação da docente em quantificar o tempo ‘gasto’ 

em tais redes, embora, não saibamos, precisamente, quais foram os usos atribuídos pela 

professora.  

O Professor 5 evidenciou acessar os portais de notícias, diariamente, citando alguns:  

“Brasil 247”, “Diário do Centro do Mundo”, “Fórum”, “UOL”, “Folha de São Paulo”, “Estado de 

São Paulo” e “El País” (o qual julga ter uma análise qualitativa da conjuntura sócio-política 

brasileira). Importa destacar, o reconhecimento do docente em “viver em uma bolha” de 

informações, de quem pensa como ele, mas, “como um estudo antropológico”, acessava e lia 

conteúdos de sites de visões opostas às suas, como “O Antagonista” e ”Terça Livre”. Buscava 

distanciamento de redes sociais e de conteúdos da televisão aberta, contudo, acompanhava 

programas como “Roda Viva”, da “TV Cultura”. O docente era assinante de plataformas como 

Netflix e Amazon Prime, pelas quais assistia documentários e filmes blockbusters.  

A Formadora 12 e Formadores 13 e 14 afirmaram comparar informações de portais 

como “G1”, “UOL”, com as de jornais online, como “O Globo”, “El País” e “BBC Brasil”. Durante 

um dos encontros de formação, do curso Cinema Negro, os/as docentes assistiram filmes por 

diferentes razões pessoais, quando questionados/as, sobre como tais produções 

influenciaram suas vidas, como: “Marley”, “Bohemian Rhapsody”, “Lista de Schindler”, “Lion”, 

“Caçador de Pipas”, Mágio de Oz” e “Pequena miss Sunshine”.   

Como observado, a pesquisa empírica exposta até aqui, aponta para a presença de 

dispositivos tecnocomunicativos diversificados, no cotidiano docente: celulares, aplicativos de 

mensagens (WhatsApp), plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime, YouTube), filmes, 

portais de notícias, jornais online e de TV, redes sociais (Facebook, Instagram). Através de suas 

falas, utilizam tais recursos diariamente. Inclusive, uma docente ressaltou acompanhar seu 

consumo diário, em redes sociais, através de aplicativo específico.  

Além disso, os conteúdos disponibilizados, em plataformas online, como YouTube, 

Netflix, portais de notícias (UOL, Brasil 247, G1, etc.), jornais online (El país, BBC Brasil, Folha 

de São Paulo, etc.), e redes sociais apresentaram as principais formas dos/das docentes se 

informarem e se divertirem. Somente dois educadores, afirmaram fazer tais atividades, 

através de emissoras de televisão em rede aberta. Esses fatores nos levam a considerar a 

ubiquidade da comunicação, mover-se por diferentes espaços-tempos, simultaneamente, 

virtuais ou presenciais. 
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Notamos os/as entrevistados/as utilizarem as redes sociais e outras plataformas como 

recursos laborais. Neste sentido, nos indagamos, se tais docentes estariam ampliando os 

espaços-tempos de trabalho. Nesses casos, seria vantajoso a ubiquidade da comunicação? 

Estar onipresente 24 horas por dia, ser multitarefa, nos torna mais produtivos? Ou, estamos 

nos submetendo à condição, na qual, “o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa 

autoexploração […], mais eficiente do que uma exploração pelo outro, pois caminha de mãos 

dadas com o sentimento de liberdade” (HAN, 2017, p. 30; CRARY, 2014). 

A dilatação de espaços-tempos de trabalho e a simultaneidade, intensificam os 

afazeres laborais, incluindo a invasão de espaços-tempos de lazer. A ubiquidade resulta na 

condição de ser multitarefa, e estar o tempo todo conectado, podendo significar o ‘fim do 

descanso’. Com tal assertiva, constatamos que, o modo de vida online é alcançado pelos 

modos de produção capitalista, ocupando o tempo livre com obrigações nas redes, ampliando 

os espaços-tempos de produção.  

Identificamos, também, que, como o restante da população, os/as educadores/as 

entendem os media serem fonte de informação, atualização e conhecimento (COSTA, 2004; 

GOMES, CORAZZA, 2019). E, assim, como os/as estudantes foram seduzidos pela 

complexidade interativa das plataformas, nas quais circulam conteúdos disponibilizados em 

suportes multimodais. Caracterizando novas produções de significados, de ser/estar, novas 

sociabilidades, nos diversos âmbitos da cultura, história, etc. (JENKINS, 2008; CITELLI, 2017; 

GOMES, CORAZZA, 2019).  

Diante da complexidade, dos hábitos midiáticos docentes, como esses reverberam na 

construção dos significados do cotidiano e das atividades pedagógicas? Situações complexas, 

somente, pode ser respondidos, por um conjunto, de aportes teóricos advindos de diferentes 

áreas. E entre essas temos a Comunicação e a Educação. No capítulo, a seguir, exporemos 

como esses dois campos interconectados, contribuem para identificar de que maneira, os 

comportamentos pessoais docentes colaboram, ou não, no desenvolvimento profissional e na 

elaboração dos projetos didáticos.  
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3. A INTERFACE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: DIVERGÊNCIAS, CONVERGÊNCIAS  E 
APROXIMAÇÕES 

 

“A educomunicação não pode ser vista como item programático a ser 

tratado no território restrito da didática, ou como mera capacitação 

para ajudar na aplicação das tecnologias da informação ou 

comunicação ao ensino, mas como um campo de reflexão e 

intervenção social decorrente dos novos modos de organizar, 

distribuir e receber o conhecimento e a informação” (CITELLI, 2014a, 

p. 10). 

 

Este capítulo está organizado em duas partes. A primeira, apresenta as referências 

teóricas estudadas pela Comunicação e Educação, buscando realizar um exercício de  

fragmentação dos dois campos. A segunda, aborda a convergência, as aproximações e a 

interligação entre ambas as áreas.  

Com relação à percepção/visão dos/das participantes da pesquisa sobre a 

Educomunicação, serão evidenciadas pelas suas falas no Capítulo 7, Ecossistema Formativo do 

Núcleo de Educomunicação. Para a constituição dos constructos teóricos foram 

selecionados/as autores/as das áreas inter-relacionadas, que nos trouxessem luz histórica 

acerca da formação continuada docente.  

 

3.1 Fragmentação: os campos Comunicação e Educação 

 

É indispensável iniciarmos considerando que, as áreas da Comunicação e Educação 

constituem-se conhecimentos com construções, trajetórias, histórias, experiências compostas 

por diversidades, multiplicidades e divergências. Para Braga e Calazans (2001), a inter-relação 

não poderia ser harmoniosa, ou sem conflito, em função dos dois campos serem abrangentes 

e avassaladores. No entanto, compreender e esmiuçar as convergências, as divergências e as 

tensões dessa interface é um importante processo, para oferecer ‘respostas’ às angústias e 

desejos dos sujeitos, em face da complexidade, da porosidade e da fluidez das relações sociais 

e culturais contemporâneas, visto que as instituições tradicionais - escola, família, igreja, etc. 

- não o têm feito.  

No que tange, por exemplo, a organizações como a escola, Citelli (2017) pondera qual 

seria o papel desta, diante da presença dos dispositivos tecnocomunicativos e permeada por 

uma cultura que está:  
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[...] baseada nos processos de intensa mobilidade, na qual e para a qual os meios de 

comunicação e as tecnologias digitais jogam papel decisivo, traz consigo as dores e 

as delícias do elemento transitório como, de um lado, a facilidade para circular 

informação e, de outro, a superficialidade nas relações, açodamento pragmático, 

impaciência no que exige ritmo lento – a exemplo do estudo sistemático e da 

reflexão, elementos decisivos na formação escolar dos estudantes (CITELLI, 2017, p. 

6). 

 

Com base na argumentação do autor, podemos perguntar: Qual seria o papel da escola 

e dos/das professores/as, imersos/as em uma sociedade, fundamentada no desenvolvimento 

da “intensa mobilidade”, do “açodamento pragmático, da “superficialidade das relações” e da 

“livre circulação de informações”? A formação continuada, na perspectiva dos/das 

educadores/as, pode oferecer base para que possam atuar em sala de aula, compreendendo 

essas relações? Será que, tal questão pode ser debatida, mediante a área da Comunicação, ou 

Educação? Ou, seria necessário fazê-la por meio do vínculo da Comunicação/Educação? 

Entretanto, antes de responder tais questões, desejamos considerar a trajetória de 

construções e histórico da Comunicação e Educação, separadamente, para chegarmos à inter-

relação entre os dois campos.  Ou seja, vamos fragmentar, para então, reuni-los e alçarmos o 

movimento, no qual, “quanto mais ampliamos o sentido dos dois termos – Educação e 

Comunicação – mais compreendemos a estreita relação entre os mesmos” (KENSKI, 2015, p. 

3). 

Entendemos não caber ao nosso trabalho, levantar toda a composição teórica da 

Comunicação e Educação, pois são áreas muito abrangentes. Todavia, estabelecemos nossos 

recortes teóricos, conforme o nosso objeto de pesquisa: a formação docente. Com isso, 

optamos por compor um cenário histórico, com base em alguns representantes e algumas 

vertentes teóricas. 

A partir da pergunta feita pelo professor Gadotti (2000): “quais [paradigmas], teorias 

e práticas se fixaram no ethos71 educacional, [que] criaram raízes, atravessaram o milênio e 

estão presentes hoje?”, entendemos a essencialidade, em discutir algumas formulações 

teóricas da Educação e paradigmas, que perpassaram esse campo historicamente.  

O termo paradigma é originário da palavra grega paradeigma, a qual significa modelo 

ou padrão. O físico e filósofo da ciência, Thomas Khun (1996, p.12) identificou paradigma 

                                                           
71 Por meio da Filosofia, compreendemos que, ethos se trata de um conjunto de princípios interiorizados, os 
quais guiam a conduta do indivíduo, de forma inconsciente, permitindo a adesão aos valores partilhados por 
determinado grupo social. 
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como “realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 

ciência”, ou seja, um corpo teórico, ou sistema explicativo dominante e aceito pela 

comunidade científica por um tempo72.   

Inicialmente, é possível conceber fatores relacionados aos paradigmas, algumas 

teorias e as práticas que se fixaram no ethos educacional. O próprio conceito de educação, 

sob diferentes concepções filosóficas e ideológicas, sofreu variações ao longo do percurso 

histórico. Ponderamos que, Educação é um vocábulo complexo, com múltiplos conceitos e 

significados. Sua origem etimológica revela ambiguidade, pois tanto pode ser originada do 

verbo latino educare, quanto de outro verbo, do mesmo idioma, o educere, ambos com 

significados distintos. Romão (2008) explica: 

Educare, considerando o sentido original da palavra, significa criar, nutrir, orientar, 

ensinar, treinar, conduzir o indivíduo de um ponto onde ele se encontra, para outro 

que se deseja alcançar. Refere-se à ação do docente sobre o discente, cujo objetivo 

centra-se no desenvolvimento mental e moral do educando, preparando-o, 

mediante instrução sistemática, para inserir-se na sociedade. 

 

Educere significa extrair, fazer nascer, provocar a atualização de algo latente, 

promover o surgimento, de dentro para fora, das potencialidades que o indivíduo 

possui (ROMÃO, 2008, p. 150). 

 

Entretanto, observamos que ambas as definições dos verbos se complementam. Ou 

seja, a condução do/da estudante, do ponto no qual ele/ela se encontra no desenvolvimento 

individual, ao que se deseja alcançar – promover as potencialidades –, mediante processo 

educativo sistemático. Brandão (1981) traz o conceito do processo educacional estar em todos 

os âmbitos da vida humana. Para ele, ninguém se esquiva da Educação, pois ela se encontra: 

 

[...) em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos. Todos nós 

envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender e 

ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias, misturamos 

a vida com Educação. Com uma ou com várias: Educação, Educações (BRANDÃO, 

1981, p. 11). 

 

                                                           
72 Por exemplo, a Física de Aristóteles, foi aceita por mais de mil anos; a teoria da relatividade, de Albert Einstein. 

Para Giddens (1978), o processo de assimilação de um novo paradigma é complexo, remetendo às mediações 
coletivas e individuais, que ocorrem entre as alternativas novas e as rejeitadas, podendo gerar diversos 
significados.     
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A Educação tem a potencialidade de englobar processos individuais e sociais. Desta 

forma, como processo social “designa o conjunto de atividades, mediante as quais um grupo 

assegura que, seus membros adquiram a experiência social, historicamente acumulada e 

culturalmente organizada” (COLL, 1996, p. 28)73; e, como processo individual, o termo 

Educação pode ser entendido, no seu sentido amplo, significando qualquer desenvolvimento  

de aprimoramento do ser, seja no aspecto físico, seja psicológico (WERNECK, 1999). 

A Educação ocorre de modo formal, em instituições, como a escola; de modo não-

formal (com situações planejadas em museus, bibliotecas, planetários, zoológicos, etc.); e, de 

maneira informal (através de jogos; interações com a família e amigos; da leitura de jornais, 

revistas; em um bate-papo com amigos, no cinema, no teatro, na internet, consigo mesmo/a, 

etc.). Sendo assim, podemos dizer que, os veículos midiáticos, a religião, a família e a escola 

são agentes de socialização, matrizes da cultura e da educação (SETTON, 2010; MARTÍN-

BARBERO, 2014).  

Na legislação, a educação formal, conforme afirma a Constituição, é um “direito de 

todos e dever do Estado e da família, [e] será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1998, art. 205º).  

Para os Gregos, em especial os sofistas, pela Educação era possível os homens74 se 

tornarem melhores, mais felizes e prepará-los para o exercício da cidadania. Já na Idade 

Média, o processo educacional, principalmente, nos cinco primeiros séculos, esteve sob 

grande influência dos princípios cristãos básicos; posteriormente, a partir dos estudos de 

Santo Tomás de Aquino (século XIII), surgiu a escolástica, a qual se empenhou em conciliar a 

razão filosófica grega com os princípios e fé cristãs.  

Na Idade Moderna, especialmente, no século XVIII, a Educação recebeu forte 

intervenção do iluminismo, do racionalismo, de princípios inspiradores do avanço da ciência 

e da educação como parte do direito à vida. Contudo, nesse período, também, houve a 

atuação dos efeitos da divisão de trabalho nos processos educativos, em consonância com a 

                                                           
73 Para Durkheim (1978), o processo educativo é a forma, pela qual a sociedade prepara suas futuras gerações, 
com o objetivo de desenvolver nas crianças determinados estados físicos, mentais e intelectuais. Para o autor, o 
sistema escolar e a família seriam a instâncias apropriadas na socialização das novas gerações; atribuindo ao/à 
discente um caráter passivo, pois suas ações seriam o resultado de uma educação pedagógica (inculcação), 
preparando-o/a para viver os costumes e as regras sociais impostas a ele/ela. 
74 Na sociedade grega, as mulheres não estavam inseridas nesse tipo de educação. 
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Revolução Industrial. Podemos citar dois teóricos, que levantaram ideias influentes na escola 

moderna: o primeiro deles, Rousseau, pela compreensão da criança como indivíduo (não 

um/a adulto/a, em miniatura); e, o segundo, Herbart, na formulação do método de ensino 

sistematizado. 

No século XVII, por exemplo, sob o paradigma de educação humanista, o filósofo e 

escritor suíço, Jean-Jacques Rousseau (1999), apresentou a ideia, na qual, as crianças 

deveriam ser ensinadas a exercerem a liberdade individual, através do desenvolvimento 

natural. Tal princípio estabeleceu os fundamentos para a concepção de infância e das crianças 

modernas75. Ou seja, fundamentou o entendimento da criança, como protagonista do seu 

processo de ensino e aprendizagem.  

O educador Johann Herbart, nos séculos XVIII e XIX, através da tendência de educação 

tradicional e conservadora, defendia o processo educativo ocorrer, não de forma totalmente 

espontânea, isto é, os/as estudantes seriam moldados/as, intelectual e moralmente, por 

forças externas76. Para o teórico, o/a aluno/a, somente, conseguiria desenvolver sua 

potencialidade intelectual, se o estudo fosse orientado metodicamente. Por consequência, 

concebeu um método de ensino organizado/sistematizado, consistindo na preparação e na 

apresentação das matérias novas; estabelecimento de relações entre a matéria antiga e a 

nova; a generalização e a aplicação (HILGENHEGER, 2010).  

No século XIX e início do século XX, a pedagogia teve interferência de ideias da 

educação como um direito, a ser garantido pelo Estado, e do movimento da Escola Nova 

(LAUAND, 2004; MANACORDA, 2006). Nesse período, desponta o movimento da Escola Nova, 

a partir das contribuições da Psicologia, difundindo a concepção do indivíduo ser responsável 

pela aquisição do conhecimento e participante na construção do saber individual77.  

                                                           
75 Influenciados por ideias de Rousseau, temos os/as educadores/as: Johann Henrich Pestalozzi (1746-1827), o 
qual acreditava que se deveria respeitar as características infantis, não havendo no processo educativo notas, 
castigos e prêmios; Maria Montessori (1870-1972), que defendia a educação, considerando a liberdade das 
crianças.  
76 Adorno traz concepção contrária à de moldagem externa de pessoas (2005, p.141): “gostaria de apresentar 
minha concepção inicial de educação[...]. Evidentemente não, a assim chamada moldagem de pessoas, porque 
não temos o direito de modelar pessoas, a partir do seu exterior; mas, também, não a mera transmissão de 
conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais que destacada, mas a produção de uma consciência 
verdadeira.”  
77 Especificamente, se trata da abordagem de Carl Rogers, centrada na pessoa, a qual estimulava discentes a 
terem liberdade para aprender, e o/a professor/a deveria ser um/a especialista em relações humanas (ROGERS, 
1973).  
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Dentro dessa tendência, encontramos John Dewey, filósofo pragmático (1859-1952), 

o qual enfatizava o processo educativo construído socialmente, e propunha o aprendizado dos 

princípios democráticos, por meio da interação diária de/com alunos/as. Para transformar a 

sala de aula, em um pequeno espaço de democracia, organizava pequenos grupos de 

estudantes, os quais deveriam, conjuntamente, buscar a solução de problemas interpessoais 

e sociais. Ele considerava o processo educacional como contínuo, e concebia o learning by 

doing –aprender fazendo, o qual envolvia aprender através da experiência concreta. (DEWEY, 

1979; WESTBROOK, TEIXEIRA, 2010).  

Célestin Freinet (1896-1966), em conformidade com o movimento da Escola Nova, foi 

um educador francês, que recomendava aos/às educadores/as realizarem propostas 

pedagógicas estimulantes, de livre expressão e comunicação, para conhecer a cultura, 

vivenciar as relações de grupo, confrontar conflitos, a ajuda mútua e o respeito à diversidade. 

Desenvolveu ´técnicas didáticas´, como: a aula-passeio; o jornal mural; o livro da vida; a 

correspondência interescolar; a imprensa na escola; o jornal escolar; a cooperativa escolar e 

os cantos de atividades (FREINET, 1996).  

 Na teoria sócio-histórico-cultural, do psicólogo bielorrusso Lev Vygostky (1896-1934), 

mediante um paradigma interacionista, encontramos a concepção de desenvolvimento 

humano, baseada na ideia de um sujeito ativo, cujo pensamento é constituído em um 

ambiente histórico e cultural. Ou seja, a aprendizagem é construída pelas interações do sujeito 

com outros indivíduos. Ao analisar as obras de Vygostky, Oliveira (2003) destaca que, o autor 

trabalha com a noção, na qual, o sujeito em sua trajetória particular, faz “constantemente 

reconstrução e reelaboração dos significados transmitidos pelo grupo cultural” (a fonte 

externa) (Ibidem, p. 70, 71).  

Portanto, para Vygostsky (1986, 1993), a aprendizagem, em um primeiro momento, é 

interpessoal (meio coletivo entre a família e escola, por exemplo); depois passa a ser, em um 

segundo momento, intrapessoal (individual). Em outras palavras, ocorre, inicialmente, no 

convívio com os seres humanos, e em seguida, a aprendizagem é internalizada pelo indivíduo. 

O autor concebeu a existência de dois processos psicológicos: as funções superiores (atenção, 

memória, imaginação, vontade, formação de conceitos, pensamento e linguagem); e as 

funções elementares de origem biológica (marcadas pelas reações automáticas, ações reflexas 

e associações simples). 
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Desta forma, os processos psicológicos mais complexos originam-se da relação do 

sujeito com seu contexto cultural e social, isto é, da interação dialética do ser humano com 

seu meio sociocultural. Vygotsky, através dos seus estudos, chegou aos importantes conceitos 

- mediação simbólica, formação de conceitos e zona de desenvolvimento iminente –, os quais 

nos ajudam a entender, os processos de aprendizagem nas crianças e nos/nas adolescentes, 

correlacionando-os à cultura, à história e à linguagem. Para Vygotsky, por meio da mediação 

simbólica ocorre o processo de aprimoramento das funções psicológicas, através de dois 

elementos: o instrumento (determina as ações sobre os objetos, pode ser um computador, 

media, etc.) e o signo (a linguagem).  

O desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre ao longo da vida, através de 

diferentes fases, que envolvem diversos processos mentais superiores, como o de formação 

de conceitos, iniciado na infância e amadurecido somente na adolescência. O indivíduo, no 

decorrer de suas experiências, pode possuir o desenvolvimento real, isto é, aquele que já foi 

consolidado pelo mesmo, de forma a torná-lo capaz de resolver situações, utilizando seu 

conhecimento de forma autônoma. Contudo, ele pode atingir um desenvolvimento potencial, 

ou seja, aquele construído com o auxílio de outros/as. Entre esses dois desenvolvimentos, o 

real e o potencial, existe o que o autor chama de zona de desenvolvimento iminente 

(VYGOTSKY, 1993).  

Para o autor, a linguagem é um dos principais signos mediadores, pois carrega os 

conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana, tornando-se incontestável a sua 

importância no desenvolvimento do ser humano. O teórico argumenta: 

 
o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, pelos 

instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da 

criança. Fundamentalmente, o desenvolvimento da lógica na criança, como o 

demonstraram os estudos de Piaget, é função direta do seu discurso socializado. O 

crescimento intelectual da criança depende do seu domínio dos meios sociais de 

pensamento, ou seja, da linguagem (VYGOTSKY, 1993, p.47). 

 

E se fizéssemos a mesma pergunta, feita pelo professor Gadotti, em relação ao campo 

da educação, para o da Comunicação? Quais [paradigmas], teorias e práticas se fixaram no 

ethos comunicacional, [que] criaram raízes e estão presentes hoje? Para compreender essa 

questão, torna-se necessário discutir, o que é Comunicação, revisitar o passado observando 

algumas das teorias e os paradigmas, que perpassaram por essa área.  
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Com base nos significados dos vocábulos latinos comunicatio/comunicare (ato de 

repartir, distribuir, tornar comum), Sodré (2014) argumenta que, comunicar é: 

 

[...] agir em comum “ou deixar agir o comum” – significa vincular, relacionar, 

concatenar, organizar ou deixar-se organizar pela dimensão constituinte, intensiva e 

pré-subjetiva do ordenamento simbólico do mundo. [...] Os seres humanos são 

comunicantes, não porque falam (atributo consequente ao sistema linguístico), mas 

porque relacionam ou organizam mediações simbólicas – de modo consciente ou 

inconsciente – em função do comum a ser partilhado (SODRÉ, 2014, p. 9).  

 

Para o teórico, os seres humanos organizam mediações simbólicas (conscientes ou 

inconscientes), não limitadas à semântica dos signos, mas são transversais, envolvendo as 

imagens, as palavras, os sentimentos corporais, o conceito de comunidade, a participação e a 

ação recíproca, com vinculação fusionais entre o sujeito e outro (SODRÉ, 2014). Baccega 

(2004, p. 384) salienta que, o “campo da comunicação constitui-se, a partir de uma 

multiplicidade de discursos”, e o comunicador/a é o/a enunciador/a de todos “os discursos 

em constante embate na sociedade”, isto é, ele/ela é o mediador/a da informação coletiva. A 

incorporação de ‘vários’ discursos, “implica a dialogicidade, presente na polifonia, numa 

manifestação das relações macroestruturais com a vida cotidiana” (Ibidem,  p. 384). 

Citelli (2004) e Lopes (2010), delinearam matizes teórico-metodológicas dos estudos 

de Comunicação, para caracterizar a atual situação na área. Citelli (2004) elucida que, desde 

1930, as pesquisas em comunicação têm sido realizadas com olhares, em certos momentos, 

no emissor/a, outros no receptor/a, e, em outros, na mensagem, baseada em teorias e 

metodologias diferenciadas. Foi, apenas em 1960 que, as pesquisas passaram a se centrar no 

receptor/a.  

Lopes (2010) identifica que, nas décadas de 1950 e 1960, encontravam-se pesquisas, 

sob os princípios metodológicos do paradigma estrutural-funcionalista, trazendo as 

concepções:  

 

(a) da análise centrada no receptor/a - comunicação vista como influência, o papel 

importante do/da líder de opinião;  

(b) do enfoque psicossociológico - os fenômenos de comunicação são captados, no 

nível, dos processos de interação pessoal e dos mecanismos psicológicos, que regem a 

conduta verbal e psicológica das pessoas;  
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(c) da preocupação com conceitos operacionais, atribuindo ao sistema social, 

mecanismos reguladores, similares a um organismo vivo; e,  

(d) do nível descritivo de estudo, que não analisava o objeto de estudo de 

Comunicação, enquanto um fenômeno global, em sua totalidade.  

 

Para a autora, tal paradigma não considerava as relações complexas da sociedade e 

encontrava-se, por exemplo: 

 
[...] a ausência de classe social, como princípio explicativo da sociedade capitalista e 

sua substituição por uma concepção de massas, resultando na não identificação da 

cultura como modos de vida diferenciados das diversas classes sociais (LOPES, 2010, 

p. 53).  

 

Lopes (2010) constatou que, na década de 1960, iniciaram-se os primeiros estudos do 

paradigma marxista da pesquisa crítica, estendendo-se pela década de 1970. Segundo a 

teórica, os princípios metodológicos estavam calcados:  

 

(a) na análise centrada no produto e na produção cultural, mostrando inferências a 

respeito do consumo;  

(b) na incorporação de categorias históricas na análise, como classe social, hegemonia, 

racionalidade técnica, etc.;  

(c) no nível do estudo da comunicação e cultura, que é propriamente o estágio 

ideológico das ações sociais; e; 

 (d) no nível interpretativo da abordagem, sendo marcado pela busca de princípios 

determinantes do sentido da ação social.  

 

A partir da década de 1980, segundo Lopes (2010), observaram-se pesquisas 

funcionalistas sobre os aspectos sistêmicos da produção e da circulação da comunicação. 

Além dessas, houve estudos críticos de modelos teóricos para elaboração de uma teoria e 

metodologia da comunicação latino-americana e uma politização das pesquisas em 

Comunicação.  

Com o avanço dos estudos culturais, dos pesquisadores, da Universidade de 

Birmingham, nas décadas de 1960 e 1970, - que nasceram como ato de engajamento 

intelectual e combate às várias formas de injustiça e desigualdades - passou-se a considerar a 
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cultura, uma perspectiva essencial, no entendimento das relações e transformações histórico-

sociais. Tais pesquisas contribuíram, significativamente, nas investigações da área de 

Comunicação, e especialmente, na inter-relação Comunicação/Educação. Destacamos alguns 

autores.  

Raymond Williams78 (2007, 2011), - professor, sociólogo, romancista - desenvolveu um 

conceito complexo de cultura, associando-a aos fatores políticos, aos econômicos e à 

configuração das práticas de relações sociais. Para o autor, a dinâmica cultural está inserida 

nas contradições inerentes à sociedade capitalista. Por conseguinte, determinou três 

conceitos principais da cultura, como: ideal (referente à condição humana universal); 

documentação (trabalhos intelectuais e imaginativos); e modo de vida (estilos de vida 

particulares, articulados através de significados e valores comuns).  

Temos, também, que para o autor, a cultura é composta de processos de comunicação, 

geradores de uma rede de significados, presentes em toda parte: linguagem oral e escrita, 

imagens, padrões, ritmos e tons. Na abordagem do teórico, os meios de comunicação, os 

produtos, os meios de produção “estão diretamente subordinados ao desenvolvimento 

histórico” (WILLIAMS, 2011, p. 69). Ademais, para ele, a Educação, espaço de construção de 

significados e sentidos, está atrelada à cultura.  

Complementando à perspectiva anterior, Stuart Hall (1997, 2016) entende a cultura 

como a maneira, na qual, os indivíduos a ressignificam, a partir do que acontece ao seu 

redor. Para o autor, o meio cultural possibilita o compartilhamento de significados, 

produzidos pela linguagem. Esta, por sua vez, ‘funciona’ como um sistema de 

representações. Ou seja, signos e símbolos ─ sons, palavras, imagens, e outros ─ 

representam outras pessoas, conceitos, objetos, ideias e sentimentos. No proferimento 

do autor:  

 
a linguagem é o meio privilegiado em que 'fazemos sentido' das coisas, em que o 

significado é produzido e trocado. Os significados só podem ser compartilhados 

através do nosso acesso comum à linguagem. Portanto, a linguagem é central 

para o significado e a cultura e sempre foi considerada o repositório chave de 

valores e significados culturais. Mas, como a linguagem constrói significados? 

Como sustenta o diálogo entre os participantes, o que lhes permite construir uma 

cultura de entendimentos compartilhados, e assim interpretar o mundo da 

                                                           
78 O teórico foi professor em escolas noturnas, por 14 anos, com estudantes oriundos/as das classes 
trabalhadoras inglesas. Ele estudou essa prática e os conteúdos disciplinares, relacionados com a vida cotidiana 
dos/das discentes. 
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mesma maneira? A linguagem é capaz de fazer isso, porque funciona como um o 

um sistema de representações (HALL, 1997, p. 1, tradução livre)79.  

 

Orozco-Gómez (1993; 1997), desenvolveu a perspectiva das múltiplas mediações na 

comunicação, partindo da premissa, na qual, a interação meios de comunicação/público se 

manifesta através de um processo complexo, multidimensional e multidirecional, englobando 

vários momentos, cenários e negociações. Na visão do teórico, as mediações se dividem em 

quatro instâncias: individuais (sujeito social é membro de uma cultura permeada por relações 

de gênero, etnia e idade); situacionais (cenários e os lugares onde são produzidas as 

negociações e as apropriações); institucionais (poder, regras, procedimentos de negociação, 

autoridade, condições materiais e espaciais); culturais (produção de significados e valores); e 

tecnológicas (caraterísticas dos recursos tecnológicos e discursos produzidos sobre/e a partir 

de tais).  

Em interlocução com os demais autores, Citelli (2015, p. 67) aponta que, estes 

mediadores: “modaliza[m], mobiliza[m], interfer[em], recorta[m], limita[m], amplia[m] a 

relação dos co-enunciadores com as linguagens e seus dispositivos tecnocomunicativos, 

permitindo que os significados ganhem diferentes orientações”. Citelli (2011) propugna, 

também, que o processo de comunicação é construído em interação – em uma perspectiva 

dialógica no sentido bakhtiniano –, e produzido por meio dos jogos de linguagem (aparecem 

nos media, TIC, etc.), e nos usos que fazemos destes jogos em seus contextos sociais80.  

 Tais autores destacaram a importância da cultura, da linguagem, do diálogo, das 

interações sociais e da atuação de múltiplas mediações no processo comunicativo-educativo.  

Essas construções teóricas auxiliam-nos no entendimento da área, na qual, essa pesquisa está 

inserida, que é a Educomunicação. Este campo deriva da intersecção da área de Educação e 

Comunicação. Como abordamos, perfunctoriamente, são áreas historicamente construídas e 

                                                           
79 Tradução livre, do original: “language is the privileged medium in which we 'make sense' of things, in which 
meaning is produced and exchanged. Meanings can only be shared through our common access to language. So 
language is central to meaning and culture and has always been regarded as the key repository of cultural values 
and meanings. But how does language construct meanings? How does it sustain the dialogue between 
participants which enables them to build up a culture of shared understandings and so interpret the world in 
roughly the same ways? Language is able to do this because it operates as a representational system”.  
80 Essa ótica resulta dos estudos de Wittgenstein (2000), que emprega o termo ‘jogos de linguagem’ ao comparar 
a linguagem a um jogo com regras. Para o autor, como nos jogos de xadrez, a linguagem possui regras de 
constituição e gramaticais. No entanto, conhecer as regras de linguagem não nos faz proferir expressões e 
sentenças corretas. Para ele, aprendemos o significado das palavras utilizando-as, assim como se aprende a jogar 
xadrez, observando os movimentos possíveis de tais peças; as sentenças e as expressões serão compreensíveis 
dependendo da situação ou contexto, nos quais são ditos e expressos.   
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abrangentes. Entretanto, deixaram ‘marcas’ nas práticas pedagógicas e comunicativas. É 

necessário levar isso em consideração, quando analisamos nosso objeto, que é a formação 

docente. Realizamos uma fragmentação dos campos para alçarmos à convergência. Na 

interface, podemos buscar respostas e reflexões acerca dos desafios contemporâneos, e isso, 

nos conduz à “inclusão de temas como mediações, criticidade, informação e conhecimento, 

circulação das formas simbólicas, ressignificação da escola e do professor, recepção, entre 

muitos outros”. (BACCEGA, 2004, p. 385). 

 

3.2  Desfragmentação: a convergência Comunicação e Educação - a Educomunicação 

 

Inicialmente, o vocábulo educomunicador aparece nos textos de Mario Káplun, para 

denominar as atividades na América Latina (década de 1970), como “leitura crítica dos meios”, 

“comunicação para educação” e “comunicação educativa”. Para Soares (2014), o termo 

Educomunicação [a sociedade civil o criou e a academia o sistematizou], passou a ser 

frequente, nos textos do grupo de pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação, da 

Universidade de São Paulo (NCE-USP), a partir de 1999. Em 2000, as investigações do NCE-USP 

concluíram que, esse novo campo de intervenção social se tratava de um:  

 
[...] conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas 

destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos em 

espaços educativos, garantindo, desta forma, crescentes possibilidades de expressão 

a todos os membros das comunidades educativas (SOARES, 2011, p. 36).  

 

Soares (2011), esclareceu que o vocábulo ‘ecossistema’ se aproximava de uma imagem 

dada pela ecologia, considerando as diferentes relações e as interconexões do mundo físico, 

biológico e social da vida, e apresentando sistemas abertos ou áridos. Similarmente, com 

relação à família, ou escola, estas podem ter ecossistemas comunicativos fechados, ou 

abertos. A perspectiva da Educomunicação é fortalecer ecossistemas comunicativos em 

diferentes ambientes do relacionamento humano, abertos ao diálogo e a participação. Assim, 

um dos elementos norteadores da Comunicação/Educação ou Educomunicação é a criação de 

ambientes educativos, nos quais, haja interação, entre os/as produtores/as, receptores/as e 

partilhadores/as do conhecimento. 

A partir de 2000, na América Latina, a expressão Educomunicação, foi difundida. E, em 

2013, Pinheiro pela tese de doutorado, ao fazer análise bibliométrica, identificou, no período 
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de 1998 a 2011, cerca de: 97 dissertações e teses; e, no campo da Educomunicação, 30 

programas de pós-graduação (PINHEIRO, 2013). A autora voltou a fazer o mapeamento, de 

2013 a 2016, e observou, que, em apenas três anos, foram produzidos 201 trabalhos (teses e 

dissertações), na área de Educomunicação, registrados na Capes; e 57 programas de pós-

graduação, envolvidos com a temática (PINHEIRO, 2016). Em investigação posterior, em 2019, 

considerando 20 anos de produção acadêmica, isto é, de 1998 a 2018, a somatória de estudos 

chegou às 368 pesquisas (CAMY, PINHEIRO, 2019). 

Soares considera as áreas de intervenção, como “portas de ingresso ao universo das 

práticas educomunicativas”, e “asseguram a especificidade e a diversidade do novo campo da 

Educomunicação, frente a outras abordagens, que buscam aproximar Comunicação e 

Educação” (SOARES, 2017, p.14). Para o autor, o termo intervenção deriva da perspectiva 

artística, isto é, propõe modificações, do mesmo modo, quando um artista insere uma obra 

em um novo ambiente, quebrando a monotonia e gerando um novo significado.  

Em 2014, no texto Construção de Roteiros de Pesquisa, o professor Ismar Soares, ao 

analisar cinco volumes de obras, da editora Paulinas81, explicitou sete áreas de intervenção da 

Educomunicação, conforme o organograma, a seguir (Figura 29).  

 
Figura 29: Áreas de Intervenção da Educomunicação (2014) 

 

Fonte: Bierwagen (2021), elaborado com base em Soares (2014).  

  

As áreas (Figura 29) foram identificadas, a partir da construção histórica dos 

movimentos sociais da América Latina, e sistematização de pesquisas acadêmicas, as quais 

                                                           
81 Volume 1: SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. São Paulo: 
Paulinas Editora, 2011. Volume 2: CITELLI, Adilson Odair; COSTA, Maria Cristina (orgs.). Educomunicação: 
construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas Editora, 2011. Volume 3: CITELLI, Adilson 
Odair. Educomunicação: imagens do professor na mídia. São Paulo: Paulinas Editora, 2012. Volume 4: OROZCO 
GÓMEZ, Guillermo. Educomunicação: recepção midiática, aprendizagens e cidadania. São Paulo: Paulinas 
Editora, 2014. Volume 5: APARICI, Roberto (org.). Educomunicação: para além dos 2.0. São Paulo: Paulinas 
Editora, 2014. 
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contribuíram para fortalecer as discussões sobre as áreas de intervenção. A seguir, algumas 

informações históricas e conceituais sobre as áreas de intervenção.  

A 1ª área (Gestão da Comunicação) “volta-se para o planejamento, execução de 

planos, programas e projetos, referentes às demais áreas de intervenção, apontando 

inclusive, indicadores de avaliação de ecossistemas comunicativos” (SOARES, 2011, p. 46). 

A 2ª área (Educação para a Comunicação) “tem como objeto o fenômeno da 

comunicação, tanto no nível interpessoal, quanto grupal, organizacional e massivo” (SOARES, 

2011, p. 47, 48).  

A 3ª área (Mediação Tecnológica) “preocupa-se com os procedimentos e reflexões 

sobre as presenças de tecnologias de informação e comunicação (TIC), pela comunidade 

educativa, garantindo acessibilidade e formas democráticas de gestão” (SOARES, 2011, p. 48). 

Marciel Consani (2008), traz relevantes reflexões acerca da mediação tecnológica, em sua 

pesquisa de doutorado, “Mediação tecnológica na educação: conceitos e aplicações”. 

A 4ª área (Reflexão Epistemológica) “dedica-se à sistematização de experiências e 

estudos sobre o próprio fenômeno da inter-relação entre educação e comunicação” (SOARES, 

2011, p. 48).  

A 5ª área (Expressão comunicativa por meio da arte) está “atenta ao potencial criativo 

e emancipador das distintas formas de manifestação artística, na comunidade educativa, 

como meio de comunicação acessível a todos” (SOARES, 2011, p. 48). Foi apontada pelas 

pesquisas de: doutorado de Ângela Shaun “Comunicação e Educação: a transversalidade de 

ritmos e falas” (1999); e mestrado de Maurício Silva “A contribuição da Abordagem triangular 

do Ensino das Artes e culturas visuais para o desenvolvimento da epistemologia da 

Educomunicação (2016); referentes aos processos e produções artísticas.  

A 6ª área (Pedagogia da Comunicação) relaciona-se ao ensino escolar, a didática, o 

trabalho docente e discente. Tal área foi agregada, por meio do estudo doutoral, de Luci 

Ferraz, intitulado “Educomunicação e as práticas pedagógico-comunicacionais da avaliação 

formativa no ensino básico” (2016), referente às práticas didáticas educomunicativas, no 

âmbito da Informática Educativa. Posteriormente, acrescentou-se a 7ª área (Produção 

Midiática) (SOARES, 2017).  

Epistemologicamente, para Soares, a Educomunicação é um campo de mediações. 

Para Citelli (2011) e Baccega (2011), temos que, a área abrange o lugar de formação de 

sentidos, os quais podem ser ressignificados devido à pluralidade dos sujeitos e a diversidade 
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de identidades constituídas nos espaços e relações sociais. Enquanto, Aparici (2014), através 

da Educomunicação, reconhece a necessidade de uma urgente presença de educação 

midiática, diante do advento da sociedade contemporânea, fortemente dependente das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC).   

Em contraponto, as investigações de Jorge Huergo (2014), trazem críticas sobre o 

campo da Educomunicação, mas, ao mesmo tempo o sistematiza. O autor identifica três 

maneiras, para penetrar o território da Comunicação/Educação, relacionando suas 

respectivas mudanças e relações com a sociedade da modernidade tardia:   

 

(1) os institucionais educativos – apresentam características, como a crise de 

hegemonia, a rupturas de papéis, os diversos espaços-tempos, o entendimento da cultura 

midiática e a falta de afetividade -; 

 (2) os midiático-tecnológicos – incorporam as peculiaridades associadas ao consumo 

cultural, aos modelos de interpretação, às alfabetizações múltiplas, à modelagem de 

subjetividades, às transformações de percepções, à produção de um novo mundo comum, e 

à construção específica de estratégias educativas- ;  

 (3) os sociocomunitários – construídos pelo poder popular, pelas organizações não 

governamentais (ONGs) e pelos movimentos sociais; instituem a relação da 

Comunicação/Educação com a hegemonia.  

 

Para ele, há três dimensões-chave para o desenvolvimento de práticas de 

Comunicação/Educação, com desdobramentos políticos transformadores: a 

institucionalidade, a gramaticalidade e a subjetividade82. 

Após esse longo percurso, podemos identificar que, as áreas de Comunicação e 

Educação estão relacionadas, mas apresentam movimentos distintos (CITELLI, 2004). Ao 

observarmos, os imbricamentos do campo da Educação e Comunicação, superando a visão 

                                                           
82 Para Huergo, a institucionalidade é o poder de regulação social sobre o comportamento do indivíduo. Como 
formas sociais visíveis, ou aludindo a uma rede simbólica socialmente legitimada; atuam como regra e impõem 
uma ‘lógica identitária’, a qual se move no sentido de incluir e excluir, de absorver ou eliminar. Os sentidos e as 
significações passam, impreterivelmente, pelo filtro da institucionalidade. A gramaticalidade, diz respeito à 
bagagem cultural adquirida ao longo da vida. É um conjunto de tradições, crenças e formas de pensar e agir, 
transmitido de uma geração a outra, ou apreendido através de experiências estruturadas, que guiam a cultura. 
Por último, a subjetividade, é entendida como a combinação entre a experiência e a linguagem; “é o processo 
de mediação entre o ‘eu’ que lê e escreve, e o ‘eu’ lido e escrito” (HUERGO, 2014, p. 109). 
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fragmentária disciplinar, nos voltamos para alguns paradigmas, teorias e práticas sociais, pois 

percebemos como estão profundamente interligadas.  

É bastante singelo de nossa parte, apontar todas as convergências entre os dois 

campos: Educação e Comunicação. Contudo, fizemos esse exercício. Encontramos pontos 

confluentes, em autores como Lev Vygotsky, Célestin Freinet, Adilson Citelli, Stuart Hall, que 

consideram a linguagem e a cultura elementos importantes de comunicação e construção de 

identidades. Verificamos correntes teóricas, tanto na Educação (Johann Herbart), quanto na 

Comunicação (estruturalista-funcionalista), que estabelecem o papel do indivíduo, como um 

mero agente receptor, devendo ser ‘persuadido’ ou ‘moldado’ para a aquisição de ‘saberes’, 

a ‘recepção de informações’ ou o ‘consumo de produtos’. Em outras vertentes (Vygotsky, 

Citelli, Stuart Hall, Freinet), a Educação e a Comunicação são processos culturais, históricos e 

sociais.  

Voltando-nos às questões apontadas, inicialmente: Qual seria o papel da escola e 

dos/das professores/as, imersos/as em uma sociedade, fundamentada no desenvolvimento da 

“intensa mobilidade”, do “açodamento pragmático, da “superficialidade das relações” e da 

“livre circulação de informações”? A formação continuada, na perspectiva dos/das 

educadores/as, pode oferecer base para que possam atuar, em sala de aula, compreendendo 

essas relações? Será que, tal questão pode ser debatida, mediante a área da Comunicação, ou 

Educação? Ou, seria necessário fazê-la por meio do vínculo da Comunicação/Educação? Não 

são questões de simples respostas. Mas, podemos começar a refletir sobre tais indagações, a 

partir dos aportes da interface Comunicação/Educação ou Educomunicação que:  

 
[...] não apenas indica a existência de uma nova área que trabalha na interface 

comunicação e educação, mas também sinaliza uma circunstância histórica, segundo 

a qual os mecanismos de produção, circulação e recepção do conhecimento e da 

informação se fazem considerando o papel de centralidade da comunicação [...] 

Reconhecer, a existência de um campo inter e transdisciplinar, cujos, lineamentos 

deixam de ser dados, apenas, pelos apelos, certamente necessários, de se 

introduzirem os meios e as novas tecnologias na escola, e se expandem, sobretudo,  

para um ecossistema comunicativo, que passou a ter papel decisivo na vida de todos 

nós, propondo valores, ajudando a constituir modos de ver, perceber, sentir, 

conhecer, reorientando práticas, configurando padrões de sociabilidade [...] (CITELLI, 

2011, pp. 07-08, grifo da autora). 
 
 

 Sobre o processo formativo docente, o autor propõe:  
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[...] a comunicação deixa[r] de ser algo tão somente midiático, com função 
instrumental, e passa[r] a integrar dinâmicas formativas, com tudo o que possa 
carreado para o termo, envolvendo, desde os planos de aprendizagem [...], de 
agudização da consciência ante a produção de mensagens pelos veículos; de 
posicionamento perante um mundo fortemente editado pelo complexo industrial 
dos meios de comunicação (CITELLI, 2011, p. 07-08, grifo da autora). 

 

O campo inter e transdisciplinar da Educomunicação revela-nos que, a existência de 

um ecossistema comunicativo dentro da escola pode ter um papel decisivo na construção “das 

relações, nos modos de ver e sentir, na proposição de valores, na reorientação de práticas e 

nas configurações de padrões de sociabilidade”, contrapondo-se ao “açodamento pragmático 

e às relações superficiais”. A comunicação, integrando “novas dinâmicas formativas”, não 

contemplando, somente, a função instrumental, nas formações inicias e continuadas de 

professores/as, podem, fortemente, auxiliá-los/as a ter “consciência da livre circulação de 

mensagens” produzidas pelos veículos midiáticos e a refletir sobre as formas de se posicionar. 

Além disso, combater a ideia da “transformação do indivíduo” em aplicador/a de “sistemas e 

esquemas de controle” (CRARY, 2014, p. 52), e em consumidor acrítico de dispositivos 

tecnocomunicativos efêmeros, que acarretam “prazer e prestígio a quem possui, mas, ao 

mesmo tempo, desde o início, introduz a consciência de que tal objeto é marcado pela 

transitoriedade e pela decadência” (CRARY, 2014, p. 52).  

Concordamos com a professora Kenski (2015), quando propõe as formações 

continuadas, como momentos para levar os/as mestres/as a compreenderem que, a 

inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação, não significa a adesão 

incondicional, ou a oposição radical a elas, mas, ao contrário, criticamente entendê-las, 

conhecê-las, para saber quais são suas vantagens e desvantagens, riscos e possibilidades, 

para transformá-las em parceiras, em alguns momentos, nas práticas pedagógicas, e 

dispensá-las, em outros instantes.  

Não obstante, para o/a docente fazer tal escolha e apreender as TIC criticamente, é 

primordial dar passos anteriores, considerando as múltiplas mediações feitas por ele/ela, 

isto é, as produções de significados construídos, diante do cenário sócio-histórico, “em que 

os sistemas e processos comunicativos ganharam lugar de centralidade “ (CITELLI, 2015, p. 

64). Acerca disso, Adilson Citelli (2015) propõe quatro variáveis de análise sobre as 

investigações e práticas, implicadas na interface Comunicação/Educação, incluindo a 
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formação docente para a comunicação, uso dos media e das tecnologias de informação e 

comunicação: 

 

(1) a abrangência dos meios de comunicação; 

(2) as reconfigurações sociotécnicas e tecnotecnológicas; 

(3) os requisitos impostos por operacionalidades suscitadas pelos dispositivos 

comunicacionais; 

(4) as novas formas de ser e estar dos sujeitos sociais frente à comunicação, aos 

processos de ensino-aprendizagem, aos acessos à informação e ao 

conhecimento (Ibidem, p. 63). 

 

Complementando o texto, na conferência de abertura do Grupo Comunicação e 

Educação, no 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em 4 dezembro de 

2020, o professor Adilson Citelli, conforme anotação realizada pela autora, levantou 

pontos de inclusão para tais variáveis, nos fatores:  

 

  econômicos, relacionados à ordem de circulação do capital e principais corporações 

mundiais;  

  políticos, diretamente associados à Educomunicação;  

 educacionais,  tendo como pano de fundo a questão norteadora: qual é a educação 

que buscamos?  

 

Referente à variável reconfigurações sociotécnicos e tecnotecnológicas, o docente 

correlacionou as máquinas de contato, os media, o capitalismo de dados e a manipulação 

de dados por meio dos algoritmos.  

Em seguida, trataremos das imagens e representações docentes através dos veículos 

midiáticos na contemporaneidade. Como essas apresentam conexões com a formação inicial 

e continuada, a construção identitária docente e fecundam reflexos no exercício profissional 

em salas de aulas. Abordaremos as imagens veiculadas, pois essas propagam significados, que 

podem intervir na construção da complexa identidade profissional subjetiva e coletiva, e a 

percepção do papel docente. Consequentemente, reverberam sobre os sentidos e os 

objetivos da formação continuada, como um dos suportes ao exercício do magistério, e da 

criação de uma consciência crítica das funções dos media e das tecnologias de informação e 

comunicação. 
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4. IMAGENS E REPRESENTAÇÕES DO/DA PROFESSOR/A  

 

“Somos a imagem que fazem de nosso papel social, não o que 

teimamos ser. Teríamos de conseguir que os outros acreditem no que 

somos. Um processo social complicado, lento, de desencontros entre 

o que somos para nós e o que somos para fora. Entre imagens e 

autoimagens” (ARROYO, 2000, p.29). 

 

Neste capítulo, conforme a Matriz de Referência, consideramos, na primeira seção, a 

análise da categoria Docentes e formadores/as, na subcategoria (A) Imagens e formações 

discursivas sobre os/as professores/as exibidas por meio dos veículos midiáticos – indicadores 

de 1 a 3 (Figura 30). Inicialmente, pretendemos discutir algumas imagens e representações 

divulgadas sobre estes atores, em diferentes veículos midiáticos, como: notícias de jornais, 

revistas, filmes e vídeos de youtubers.  

Em seguida, na segunda seção, segundo a subcategoria (B) Identidade profissional – 

indicador 4 (Figura 30), da Matriz, acompanhamos a visão/percepção dos/das docentes e 

formadores/as participantes sobre o próprio papel na construção de identidade e formação. 

 

Figura 30: Elementos de análise da Categoria Docentes e Formadores/as, subcategorias A e B 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
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4. 1 Imagens e representações do/da docente nos veículos midiáticos  

 

Apesar do exposto até aqui, por que trazer à tona algumas imagens e representações 

criadas pelos media para retratar o/a professor/a? Não podemos ser ingênuos, e pensar que 

essas imagens não têm influência na formação inicial do/a docente; na construção da 

identidade subjetiva e coletiva; e, posteriormente, no exercício da profissão, na produção de 

significados para si mesmos/as e nas relações estabelecidas com a sociedade e a cultura. A 

busca pelo desenvolvimento profissional, através da formação continuada, estará permeada 

pelas representações subjetivas e sociais da profissão docente. A docência está imbricada na 

constituição do ser (sujeito docente) e o fazer pedagógico (o agir profissional). Ou seja, o que 

o/a docente pensa/entende sobre si mesmo/a, será um dos importantes contributos para sua 

formação e aperfeiçoamento profissional. A construção coletiva da figura e papel docente, 

também, auxilia na configuração das práticas em sala de aula e nas formulações de políticas 

públicas de educação e formação.  

Destacaremos, alguns poucos exemplos, pesquisados a partir da literatura acadêmica, 

matérias jornalísticas, produções de conteúdos em plataformas de streaming (YouTube) e da 

vivência/observações da elaboradora desta tese. Amostras de como vem sendo apresentado, 

em forma de conta-gotas, constantemente, os processos de deslegitimação e o silenciamento 

da ‘voz’ do/a professor/a. De acordo com Campagnucci (2014), a configuração/elaboração da 

ausência das vozes docentes nos veículos midiáticos, do ponto de vista sociológico, 

desenvolve-se de forma heterogênea, envolvendo uma teia interconectada de:  

 

  diversos agentes (jornalistas, docentes, pais, estudantes, etc.);  

  instituições (escolas, centros de formação, Estado);  

  condições objetivas do mundo social (acesso ao Ensino Superior precário, condições 

de trabalho extenuantes, baixos salários, luta pela sobrevivência, as representações e as 

imagens de educadores/as circuladas nos media);  

  situações subjetivas do mundo social (relacionadas ao processo de como o/a 

educador/a incorpora subjetivamente a realidade), situadas em um momento histórico 

particular.  
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A heterogeneidade do silenciamento entre os/as mestres/as, segundo investigação de 

Campagnucci (2014), se expressam, primeiramente, em condições nas quais o próprio Estado, 

através das escolas, utiliza mecanismos administrativos e legais, bem como, a existência de 

normas veladas ou explícitas nas práticas escolares, cerceando a liberdade destes/destas. 

Complementarmente, as imagens depreciativas circuladas nos veículos midiáticos e nas 

sociedades, de modo geral, contribuem para o professorado incorporar sentimentos, 

expressar percepções de vergonha, insegurança, incapacidade, não reconhecimento nos 

espaços públicos, como nos media, e, em espaços de elaboração de políticas educacionais. 

Muitas vezes, naturalizando e reproduzindo, em suas relações sociais, as imagens que lhes são 

atribuídas e as reivindicando para si mesmos/as (valorização social profissional, orgulho, 

dentre outras).  

Diante do contexto exposto, os/as educadores/as podem construir significados sobre 

o papel da docência, que, possivelmente, podem interferir em uma participação ativa na 

elaboração de políticas públicas de educação – financiamento público, desenvolvimento na 

profissão, tecnologia e prática pedagógica, dentre outras-. Por conseguinte, na produção de 

políticas de formação inicial e continuada, as quais implicam o exercício pedagógico no locus 

da sala de aula. Citelli (2012a) constata que, as imagens elaboradas sobre os/as docentes 

transmitidas/divulgadas por meio dos discursos midiáticos de diferentes veículos de 

comunicação, revelam um ponto de vista padronizador e sintetizador, resultando em: 

 

[...] representações acerca dos professores, sendo elas traduzidas em papéis sociais, 

configuradores físicos e afetivos, lugares de classe, campo de expectativas, etc. E não 

raro, de tais categoriais decorrem estigmas – termo designador de pessoas 

socialmente indesejadas, marcadas por algum desvio condenável, que revelam os 

mecanismos de violência simbólica, conforme formulada por Pierre Bourdieu 

(Ibidem, p. 11, grifo da autora).  

 

Para o autor (2012a), as formações discursivas midiáticas acerca da imagem docente 

manifestam-se, a partir dos processos de representação83, tais como: 

                                                           
83 Importante salientar que, os estudos sobre as representações, também conhecido como “teoria das 
representações sociais”, surgem das discussões multidisciplinares da Sociologia, Psicologia Social e um conjunto 
de contribuições filosóficas, antropológicas, ocorridas ao longo de processos históricos. Fundamentado nos 
aportes teóricos de Émile Durkheim, Serge Moscovici, Roland Barthes, Michel Foucault e Jean Baudrillard.  
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 (a) serem sociais, ou entendidos como coletivos - a maneira como o grupo se enxerga 

em relação aos objetos que o afeta;  

(b) estarem “presentes nas crenças, conhecimentos, perspectivas, que são 

compartilhadas pelos sujeitos, em uma dada situação social e são traduzidas em produções 

materiais, linguagem, práticas de consumo e comportamentos dos indivíduos”;  

(c) na ausência/esvaziamento de significado do objeto (educadores/as, escola real), a 

favor dos meios de comunicação produtores de um processo narrativo, não expressando o 

que foi necessariamente vivido no real;  

(d) indicarem a representação, como representação pura;84  

(e) sequer serem acionados, pois, sob a perspectiva de Baudrillard, “a verdade foi 

subsumida por simulacros e simulações” (Ibidem, p. 11-13).  

Sobre como se constituem as representações, resgatamos as concepções de:  Émile 

Durkheim, que as entende como emergindo dos fatos sociais85, do produto da coercitividade, 

da exterioridade e vontade coletiva; e de Max Weber, associando-as ao conjunto de ações 

individuais e interações sociais, atravessadas pela dominação legítima (patriarcal, religiosa, 

legal, etc.) (DURKHEIM, 2007, 2011; WEBER, 2002). O psicólogo Serge Moscovici presume que, 

as representações são fatos sociais elaborados nas interações dos sujeitos, ou seja, 

conhecimentos práticos desenvolvidos nas relações do senso comum, formado pelo conjunto 

de ideias cotidianas, construídas nas conexões individuais e coletivas (MOSCOVICI, 2015). 

Complementarmente, Marx e Engels nos trazem a ideia das manifestações das representações 

serem desiguais, pois estão alicerçadas às atividades produtivas heterogêneas (MARX e 

ENGELS, 2007). 

Para Lefèbvre (1983), o conceito de representação está relacionado aos:   

                                                           
84 Neste caso, se trata do conceito de representação de Foucault (FOUCAULT, 2007). Citelli (2012a) apresenta o 
enfoque foulcatiano, quando faz análise do quadro “As meninas”, do pintor espanhol Diego Velásquez, 
argumentando que, tal obra não dizia respeito apenas aos reis, às rainhas, às infantas e aos cachorros, mas 
envolvia visões e perspectivas, “ato de compor, criando no observador a sensação de estar diante de um produto 
artístico que põe em suspeição os vínculos figurativos diretos entre signos e realidade” (Ibidem, p. 13).  
85 Um conjunto de relações coletivas dotado de vida própria, externo aos membros da sociedade, exercendo 
sobre os corações e mentes uma autoridade, que leva o indivíduo a agir, a pensar e a se sentir de determinada 
maneira (DURKHEIM, 1994, 2007).  
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 [...] fatos de palavras e de práticas sociais, [...] fenômenos da consciência individual, 

ou social que acompanham uma palavra – ou uma série de palavras – e um objeto – 

ou uma constelação de objetos – em uma sociedade e em uma língua determinadas 

(Ibidem, p. 23)86. 

O teórico entendia as representações como fatos de palavras (ou uma série de 

palavras) e de práticas cotidianas, caracterizando-as, simultaneamente, fruto da natureza 

social, psíquica e política. Para o autor, o espaço vivido é lugar de ambiguidades das relações 

sociais, ocupado pelas representações, cujos pequenos mundos se associam ao saber, às 

lembranças e às próprias ficções. O espaço pode se constituir um meio do homem se dedicar 

à ação transformadora. As representações sociais não são estáticas, mas podem se adaptar a 

novos contextos. Assim sendo, docentes e formadores/as constroem representações, a partir 

das relações e interações do cotidiano, através da linguagem, de lembranças, das 

imaginações, do exercício profissional, e conjunto de ideias elaboradas/divulgadas sobre o 

papel do/da professorado. A partir dos conceitos dos autores citados, consideraremos quais 

imagens e representações têm sido apresentadas em alguns veículos midiáticos.   

O Editorial do jornal Estado de São Paulo, de 10 de novembro de 2018, divulgou um 

Índice Global de Status de prestígio da profissão docente, revelando que o Brasil, em 2017, se 

encontrava na última posição. A matéria explicava, superficialmente, quais eram os fatores, 

entre eles indicavam: a carga excessiva de trabalho, os baixos salários, o pouco respeito 

dos/das discentes e os escassos estímulos em atrair novas gerações de profissionais (NUNES, 

2018). Em 2013, o Brasil já se encontrava em penúltimo lugar, segundo tal índice87.   

Corazza (2012) comenta que, a lógica da linguagem com relação à docência brasileira 

é “estigmatizada por meio de uma violência simbólica” (Ibidem, p.14). A pesquisadora chega 

a tal conclusão, ao analisar reportagens, como as da revista Veja (anos 2010 e 2011), que 

indicavam fontes, como a da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), as quais comparavam o Brasil com outros países e revelavam seus baixos índices. 

A autora salienta que, a repetição no discurso midiático nos induz a crer sermos os “piores” 

                                                           
86 Tradução libre, do texto original: “hechos de palabras y de prácticas sociales, [...] fenómenos de la conciencia 
individual o social que acompañan una palabra - o una serie de palabras - y un objeto - o una constelación de 
objetos - en una sociedad y en una lengua determinadas.” 
87 NUNES, Augusto. O desprestígio dos professores. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 nov. 2018. Disponível 
em: https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/editorial-do-estadao-o-desprestigio-dos-professores/. 
Acesso em: 20 fev. 2021. VITORINO, Fabrício. Brasil cai para último lugar no ranking do professor. O Globo, 08 
nov. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/11/08/brasil-cai-para-ultimo-lugar-no-
ranking-de-status-do-professor.ghtml. Acesso em: 20 jan. 2021.  

https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/editorial-do-estadao-o-desprestigio-dos-professores/
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/11/08/brasil-cai-para-ultimo-lugar-no-ranking-de-status-do-professor.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/11/08/brasil-cai-para-ultimo-lugar-no-ranking-de-status-do-professor.ghtml
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em educação pública, já que os meios de comunicação são “instrumentos de comunicação 

que criam significados” (Ibidem, p. 12).  

Nos dois casos citados, encontramos a representação de perspectivas compartilhadas 

pelos sujeitos, em uma dada situação social, ou seja, com a difusão da ideia dos/das 

mestres/as brasileiros/as serem ‘ruins’, eles/elas precisariam ter bons modelos para serem 

‘melhores’. Passareli (2019), no artigo Brasil mantém-se entre piores em avaliação 

internacional de educação, do Jornal Valor Econômico, destaca que as notas brasileiras no 

PISA88, promovido pela OCDE, em 2018, atestavam, respectivamente, as posições, 57ª para 

Leitura, 70ª em Matemática e 66ª em Ciências. Participaram 78 países89.  

Importa destacar que, desde 2005, a OCDE tem publicado relatórios, como o Teachers 

matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers90, trazendo dados da/para as 

nações considerarem a profissão docente, como prioridade nas políticas nacionais. Conforme, 

o relatório, as práticas de formação continuada, em alguns países, encontram-se 

fragmentadas e desconectadas da sala de aula. Neste sentido, outros organismos multilaterais 

como a UNESCO, a UNICEF e o Banco Mundial produziram diversos indicadores estatísticos, 

para legitimar a introdução de novas políticas educacionais, fundamentadas na racionalização 

técnica, na normatização/regulação dos processos educativos, e nos resultados de 

desempenho dos/das estudantes em testes padronizados. Apesar, da diversidade dos 

resultados e das críticas sobre as formas de apropriação política dos resultados, tais 

mapeamentos criaram e propagaram, no plano mundial, práticas discursivas sobre o que seria 

um bom desempenho docente.   

Podemos acrescentar, ao desenvolvimento da discussão do discurso midiático acerca 

da educação pública ter baixos índices, o protagonismo ascendente da classe empresarial 

brasileira. O/as autor/as Uczak, Bernardi e Rossi (2020), no artigo O governo Temer e a asfixia 

dos processos de democratização da educação, destacam tal classe, desde 2006, envolvida na 

construção de projetos, em parceria com o setor público, elaborando diagnósticos – a partir 

                                                           
88 O PISA é uma avaliação trienal aplicada aos estudantes de 15 anos, em cerca de 70 países. O Brasil participa 
como país convidado, e a aplicação do exame, em 2018, envolveu 597 escolas públicas e privadas, e 10.961 
alunos/as brasileiros/as (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020). 
89 PASSARELI, Hugo. Brasil mantém-se entre piores em avaliação internacional de educação. Valor Econômico. 
São Paulo, 12 mar. 2019. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/03/brasil-mantem-se-
entre-piores-em-avaliacao-internacional-de-educacao.ghtml. Acesso em: 10 mar. 2021.  
90 Teachers matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. OCDE, 2005. Disponível em: 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/oecd_publication_teachers_matter_english_061116.pdf. Acesso em: 
10 fev. 2021.  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/03/brasil-mantem-se-entre-piores-em-avaliacao-internacional-de-educacao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/03/brasil-mantem-se-entre-piores-em-avaliacao-internacional-de-educacao.ghtml
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/oecd_publication_teachers_matter_english_061116.pdf
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de avaliações externas, IDEB, PISA -, oferecendo soluções aos problemas existentes nas 

gestões das organizações públicas,  como o ‘gerenciamento ineficiente’ e a falta de formação 

dos/das docentes para o uso de tecnologias de informação e comunicação91. O movimento 

empresarial foi crescendo sutilmente. Já no governo Lula, o Todos pela Educação, foi o 

principal interlocutor, por traçar metas no Plano de Desenvolvimento da Educação, no Plano 

de Desenvolvimento da Escola (BRASIL, 2006) e Guia de Tecnologias (BRASIL, 2013).  

Conforme Uczak et. al (2020), com as parcerias público-privadas, o campo educacional 

passou a conviver com a influência do setor privado mercantil na elaboração de políticas 

públicas educativas, as quais desconsideram a recuperação de direitos sociais das classes 

populares. Essas parcerias estabeleceram novas formas de relação e a naturalização gradativa 

da substituição do direito à educação, pela oferta de produtos educacionais aos consumidores 

(Ibidem, p. 7). Algumas das ações dos entes empresariais visam o uso do recurso público, para 

financiar seus negócios no mercado da Educação. Contudo, no ano de 2020, após pressão de 

movimentos sociais e educadores/as, foi retirado do texto de alteração do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da 

Educação (FUNDEB), a previsão da distribuição de 10% dos recursos, para instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, e conveniadas com o poder 

público no Ensino Fundamental e Ensino Médio regulares.  

Na representação do modelo de professor/a ideal, a pesquisadora Rocha (2007), em 

sua dissertação de Mestrado, ao analisar quarenta e oito exemplares da revista Nova Escola92, 

publicados entre 2001 e 2004, identificou a existência e a divulgação de ‘um padrão de 

docente ideal’, o qual serve como um guia externo para conduzir o trabalho do/a educador/a. 

                                                           
91   WEISSHEIMER, Marco. ‘O capital está reivindicando para si o direito de fazer a base curricular e a formação 
do professor’. Sul 21, 19 de ago. 2019. Disponível em: https://www.sul21.com.br/areazero/2019/08/o-capital-
esta-reivindicando-para-si-o-direito-de-fazer-a-base-curricular-e-a-formacao-do-professor/. Acesso em: 23 fev. 
2021. Artigo com a entrevista da professora Liane Bernardi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
defendendo a qualidade da educação construída, coletivamente, nas escolas, e não com base nos índices 
nacionais. Ela explica que, o Guia de Tecnologias aplicado nas instituições escolares foi elaborado por instituições 
externas, sem a colaboração dos entes educativos. 
92 Revista Nova Escola, publicação da Fundação Lemann. Anteriormente, o periódico pertencia à Fundação Victor 
Civita (grupo Abril). Tem como público-alvo educadores/as de Educação Básica. No ano de 2017, atingiu o 300º  
exemplar. Sua 1ª edição foi em abril de 1986. Com base nos trechos da carta do editor da primeira edição, Rocha 
(2007), destaca que, a finalidade do periódico é a instauração de um  “novo modo de ser” do público leitor/a/. 
Ou seja: “fornecer a professora informações necessárias a um melhor desempenho do seu trabalho; valorizá-lo; 
resgatar seu prestígio e liderança junto à comunidade; integrá-la ao processo de mudança, que se verifica no 
“país e proporcionar uma troca de experiências, e conhecimentos entre todas as professoras brasileiras de 1º 
grau” (Ibidem, p. 27).  
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A autora percebeu que, a revista possuía uma linguagem simplificada, baseada em 

reportagens, sugerindo a solução dos complexos problemas educativos, através do 

voluntarismo pessoal do/da professor/a, da ‘importação’ de modelos de gestão e um 

vocabulário de ‘autoajuda’. Podemos evidenciar que o/a docente passou a ser enquadrado, 

em duas situações: 

 (1) como mais um, entre os estereótipos da ideologia da sociedade de massa, da 

indústria cultural (ao ter uma revista de entretenimento específica, abordando suas questões, 

ao lado de revistas exclusivas para adolescentes, para a mulher, para o homem de negócios, 

etc.), sendo anulado como um sujeito capaz de pensar de modo universal, e complexo as 

verdadeiras situações educativas cotidianas; restando-lhe, como supõe, a publicação da 

revista Nova Escola (Figura 31), consumir acriticamente as fórmulas impostas - planos de 

aulas, ‘novas metodologias’ e ‘conselhos dos especialistas’ -, para inovar em suas práticas 

pedagógicas.  

(2) evidencia-se o papel de consumidor/a de planos de aulas, ‘novas metodologias’, 

mas também, como sugere Han (2017), os/as profissionais da modernidade tardia necessitam 

ter outras ‘habilidades’, como a iniciativa, a flexibilidade, a autoexploração e a motivação. 

Neste tipo de sociedade, “o sujeito do desempenho projeta para si uma forma ideal de 

existência” (HAN, 2017 p. 100). Ou seja, ele/ela dever ser o professor/a ‘ideal’, tendo o 

‘mantra’ condutor da vida profissional slogans, como o usado, pelo presidente Barack Obama, 

yes, we can or [yes, I can] (HAN, 2017 p. 24). Tal docente ‘ideal’ consegue lidar, com os diversos 

problemas do cotidiano escolar – salas lotadas, falta de recursos e infraestruturas escolares, 

etc.-.  
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Figura 31: ‘Cardápio de novas metodologias’: como usar as novidades mais promissoras em sala de aula 

 

Fonte: Revista Nova Escola. Edição 299/201793 

 

Na esteira da representação do modelo do mestre/a ideal, os filmes de Hollywood 

reproduzem a narrativa, na qual, um indivíduo enfrenta dificuldades para exercer o 

magistério, por vários fatores, entre eles: escola localizada no interior de uma comunidade 

pobre, violenta, composta por imigrantes, etc.; gestão escolar indiferente, ou preocupada 

apenas em manter a ordem e as estatísticas da instituição; currículo descontextualizado; 

corpo docente desestimulado e frustrado; pais ausentes, ou negligentes; escolas sem 

recursos; dentre outros problemas94. Exaltamos, nesses contextos difíceis, a missão do 

educador/a de transformar a vida de seus alunos/as e familiares. Ou seja, é construída a 

representação do professor herói mítico e visionário, uma imagem estereotipada do que é ser 

professor/a95.  

                                                           
93 Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/8734/edicao-299. Acesso em: 10 jan. 2021.  
94 Há uma gama de filmes possíveis de citar, que vislumbram modelos de docentes ideais: To Sir with Love (1967); 
Beyond the Blackboard – Além da sala de aula (2011); Lean on me – Meu mestre, minha vida (1989); Dead Poets 
Society – Sociedade dos poetas mortos (1989); Dangerous Mind – Mentes perigosas (1995); Freedom Writers – 
Escritores da Liberdade (2007); Entre les murs - Entre os muros da escola (2008); Detachment - O substituto 
(2011).  
95 Não analisaremos cada filme, não é o objetivo do nosso trabalho. Também entendemos que, tais produções 
podem trazer outras discussões relevantes sobre o exercício do/a professor/a e suas relações com a cultura e a 
sociedade - racismo, pobreza, conflitos entre gerações, vícios entre jovens, etc.- Almeida (2014) fez um estudo 
da presença do cinema/filme na formação docente, como contributiva na construção identitária e profissional. 
O foco do nosso trabalho é mostrar que, em muitas dessas produções existe a retratação docente como 
profissionais abnegados/as. Ou seja, investem recursos financeiros pessoais, extrapolam o exercício profissional 

https://novaescola.org.br/conteudo/8734/edicao-299
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No entanto, tal representação nos leva a pensar, qual seria a percepção válida do 

significado de ser professor/a; além de fornecer um retrato de estereotipias, de caricaturas 

do contexto social, das escolas periféricas, de como funcionam os sistemas de educação; 

exemplificação do que é ser mau/má professor/a96. Para Citelli (2006), o estereótipo é um 

modelo de operação, tão incorporado aos discursos midiáticos (neste caso, a linguagem dos 

filmes hollywoodianos), e “se apresenta como elemento ímpar, visto se tratar de algo que 

finge preceder o jogo de linguagem e à força dos contextos, como referenciadores 

fundamentais do sentido” (Ibidem, p. 35). 

 Sob outro ponto de vista, Silva (2012), elucida um ponto igualmente importante, ao 

analisar os discursos jornalísticos a respeito da representação e da imagem do/da professor/a 

nos media, mostrando como as aulas desses/dessas foram julgadas pelos temas escolhidos, 

chegando a ocorrer afirmações que davam ´aulas sobre violência e crime´. Conforme o 

conceito foucaultiano, a vida, o trabalho, as palavras expressas no imaginário coletivo, se tem 

a representação social, na qual, o/a docente, somente, poderia abordar ‘conteúdos de sua 

disciplina, não podendo tratar de temas como crime, tráfico ou violência97.  

Nesse caso, tal temática não representava a figura idealizada e social do/da 

professor/a, mas demonstrava que, esse/essa mediante suas aulas, não deveria abordar 

temas cotidianos, como: violência de diferentes dimensões, sexualidade, racismo, misoginia 

política, etc. Tais percepções de pensamento ficaram evidentes, em 2016, quando um 

vereador tentou suspender, por meio de ofício a Semana de Gênero98, na escola municipal 

Desembargador Amorim Lima, em São Paulo. Evento que traria palestras e discussões com 

                                                           
além dos muros da escola, desejando ouvir/participar/ajudar nas histórias dos/das estudantes. E, com isso, 
possuem ‘qualidades’ suficientes para serem ‘bons professores/as’, e promover as transformações nos 
indivíduos e na sociedade extraescolar. Desejamos apenas clarificar quais são as representações e imagens, as 
quais a narrativa fílmica tem apresentado sobre o que é ser professor/a, mas na sociedade complexa e 
contemporânea tal função apresenta elementos múltiplos.  
96 Em alguns filmes, como Dangerous Mind – Mentes perigosas (1995), retrata a escola como local de salvação 
dos jovens das gangues e violência.  
97 Silva (2012) analisou 16 matérias jornalísticas, de cinco jornais diferentes, sobre o episódio do professor de 
Matemática Lívio Celso Pini, de uma escola Estadual em Santos. Tal docente aplicou uma avaliação diagnóstica, 
contendo seis problemas aritméticos, com enunciados retratando o submundo do crime. As notícias estavam em  
dois periódicos, de abrangência nacional (Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo), e três regionais (A Tribuna, 
Expresso Popular e Diário do Litoral).    
98  A Semana de Gênero foi elaborada e planejada com leituras, filmes e objetivos pedagógicos, aprovados pelo 
Conselho de Escola. As famílias foram informadas sobre o evento, e alguns pais, e mães foram apresentadores/as 
de rodas de conversas e palestras. A reportagem sobre o evento foi publicada em: BEDINELLI, Talita. Vereador 
tentar suspender “Semana de Gênero” em escola de São Paulo. El País, 26 out. 2016. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/28/politica/1477684896_007265.html. Acesso em: 20 fev. 2021.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/28/politica/1477684896_007265.html.%20Acesso
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os/as estudantes e familiares sobre machismo, gênero, violência contra as mulheres, dentre 

outros.  

No ano de 2016, também, foi apresentado no Senado Federal, o projeto de lei (PL) 

nº 193/201699, e na Câmara dos Deputados, por sua vez, foram apresentados outros dois PLs 

(nº 7.180/2014 e nº 867/2015), defendendo as ideias da “Escola Sem Partido” (ESP). Tal 

movimento foi organizado pela sociedade civil, em busca de suposta neutralidade ideológica 

do processo de ensino e aprendizagem, de forma a indicar a função docente no ‘ensino de 

conteúdos’ de disciplinas. Outros projetos, como o citado, foram apresentados em 19 estados, 

e em diversos municípios da federação, e reproduzem, quase em sua integralidade, a proposta 

sustentada pelo movimento de mesmo nome.   

O site100 do movimento disponibiliza artigos, aparentemente, ‘isentos de ideologia’ e 

instrui pais/mães e estudantes sobre procedimentos para denunciar educadores/as, que 

estejam utilizando as salas de aula como ´audiência cativa´ de ideias político-partidárias ou 

temáticas como gênero, misoginia, etc.101. No site do movimento são encontrados objetivos 

do ESP: “descontaminação e desmonopolização política e ideológica das escolas”; “respeito à 

integridade intelectual e moral dos estudantes”; “respeito ao direito dos pais de dar aos seus 

filhos a educação moral, que esteja de acordo com suas próprias convicções”; entre outras 

determinações. Conforme informações expressas pelo ESP, não serão criados novos ‘deveres’ 

para docentes/escolas “exceto a obrigação de afixar os cartazes nas salas de aula”, sendo 

obrigatórios, “nas escolas públicas pertencentes ao sistema estadual e municipal de ensino”.  

Nesse cenário mencionado, o/a professor/a é representado/a como ´doutrinador/a´ e 

transmissor/a de ideias ´político-partidárias’ de esquerda ou marxistas, por isso ele deve ser 

coagido/a, através de ‘leis’, denúncias e gravações de suas aulas. Tais ações desconsideram a 

“pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas” como um dos princípios da Educação 

(BRASIL, 1988, art. 206º).    

                                                           
99 de autoria do senador pelo estado do Espírito Santo, Magno Pereira Malta, do Partido da República. 
100 Disponível em http://www.escolasempartido.org/. Acesso em: 11 jan. 2021.  
101 A candidata, eleita a deputada estadual, em Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, incitou e orientou 
discentes através de redes sociais a gravarem professores/as (de modo não autorizado) que utilizassem 
‘linguagem doutrinária’ e ideologias político-partidárias. CARAZZAI, Estelita H. Deputada eleita do PSL pede que 
estudantes denunciem professores contra Bolsonaro em sala de aula. Folha de São Paulo, 29 out. 2018. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/deputada-eleita-do-psl-pede-que-estudantes-
denunciem-professores-contra-bolsonaro-em-sala-de-aula.shtml.  Acesso em: 23 jan. 2021.  

http://www.escolasempartido.org/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/deputada-eleita-do-psl-pede-que-estudantes-denunciem-professores-contra-bolsonaro-em-sala-de-aula.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/deputada-eleita-do-psl-pede-que-estudantes-denunciem-professores-contra-bolsonaro-em-sala-de-aula.shtml
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 Destacamos outra situação relevante para nossa discussão, a qual revela a criação de 

‘rótulos’ das funções dos/das mestres/as. Nessa circunstância, o humorista/youtuber Diogo 

de Almeida, ex-professor, classifica docentes, em um vídeo, no seu canal, chamado Tipos de 

Professor(a)102, os quais representa através de estereótipos, especificamente, personagens 

femininas, como: a professora “engajada” (luta pelo sistema escolar público); docente por 

“vocação”; a “tia” (trata os/as alunos/as, com carinho, presenteando-os/as); a do “contra” 

(aquele/a que não deseja participar das discussões e atividades escolares, utiliza a 

#nadavaidarcerto); a “atrasada”; a “vendedora” (vende produtos para complementar o 

salário); e o/a “preguiçoso[/a]” (como o/a que utiliza filmes para ´ensinar’ conteúdos). Com 

essas abordagens dos ‘rótulos’ docentes, o que se revela? Como o/a educador adquire uma 

identidade? 

Hilário e Muniz (2019) asseveram que, “só se adquire uma identidade previamente 

criada e já existente no mundo” (p. 19), isto é, não é algo inato, e é um modo de ser no mundo 

e com os/as outros/as. Além disso, segundo Gomes (2005, p. 41), indica a presença de “traços 

culturais, expressos através de práticas linguísticas, festivas, de rituais, de comportamentos 

alimentares e de referências civilizatórias que marcam a condição humana”.   

Como enfatiza Hall (2006):    

 

a identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente e 

não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes, em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro 

de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 

modo que nossas identificações estão sendo deslocadas (Ibidem, p. 12). 

 

Desta forma, a constituição da identidade docente é permeada por um conjunto de 

fatores herdados de antepassados, articulados às influências das interações (preconceitos, 

percursos, historicidade, contexto sócio-político), associados aos protocolos, as competências 

e as normas inerentes ao exercício profissional e ao papel das representações sociais. Essas 

reafirmam o sentido da identidade ser um processo dinâmico, de constantes reformulações e 

de deslocamentos, sem desconsiderar o caráter histórico e social. Silva e Mano (2015), 

                                                           
102 ALMEIDA, Diogo. Tipos de Professor(a). YouTube, 21 abr. 2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GaSX832zYDw. Acesso em: 12 fev. 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=GaSX832zYDw
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salientam que, a formação da identidade profissional docente se origina, também, do 

autoconhecimento, de experiências com pares, com estudantes, e de aspectos específicos da 

profissão, como a segurança, o prestígio, as condições de trabalho, a autonomia e o salário. 

Além disso, conforme a definição de Hall, os/as docentes assumem o papel de seu exercício 

profissional, e de outras identidades: mãe/pai, irmão/irmã, etc.  

Tardif (2005, p. 11) frisa que, o saber dos/das professores/as “está relacionado à 

identidade deles[delas], com suas experiências de vida e com sua história profissional, com 

suas relações, com os[/as] alunos[/as] em sala de aula”. A formação da identidade está 

associada à capacidade e à intervenção didática, a partir dos saberes exigidos à docência, 

como, por exemplo: “o domínio da leitura, da escrita e interpretação da língua materna, dos 

postulados das ciências, e fruição da arte em contraponto com a realidade para formar 

valores, e consolidar novas leituras” do “mundo contemporâneo” (HILÁRIO; MUNIZ, 2019, p. 

25).   

Posto isso, a visão estigmatizadora e rotulada dos/das docentes apresentadas nos 

vídeos do humorista, desconsidera a complexa construção identitária do/da professor/a, 

realizada através de movimento descontínuo, marcado por rupturas, fragmentações, 

deslocamentos e pluralidade de vozes. Os mediadores de sentido, entre eles “as mídias e suas 

celebridades, e os discursos dotados de sentido, que as mídias difundem”, expressam um 

posicionamento, e os que conseguem “maior visibilidade, obtém um maior número de 

adeptos”. Os discursos veiculados “têm o potencial de modelar nossas práticas, condutas” e, 

ao mesmo tempo, justificar projetos e interesses” (SETTON, 2013, p. 21). 

Identificando que, alguns/algumas professores/as incorporaram tais representações 

sobre si mesmos/as – ‘engajado/a’, ‘preguiçoso/a’, dentre outros –, consideram engraçado 

serem rotulados, estigmatizados, caricaturados, e não percebendo, muito menos 

questionando, a complexidade e a contrariedade da profissão103. De fato, o que 

fundamentalmente, pode ser identificado nessas representações do professorado é que:  

 

[...] impressiona como, nas manifestações sobre educadores que circulam nos 

media, faltam as vozes dos próprios, ou de entidades a eles associadas, como os 

órgãos classistas. Aliás, estes quando são invocados, tendem a ser deslegitimados e 

                                                           
103 Neste aspecto, segundo a Matriz de Referência, abordamos os indicadores 1 - Estereótipos e estigmas e 2 – 
Construção social coletiva sobre o papel do professorado, elaborados sobre a figura e trabalho do/da professor/a, 
através de caricaturas, estereótipos e estigmas relacionados à ser mau/bom educador/a, apresentar os piores 
índices, ser automotivado/a, ser empreendedor/a de si mesmo/a, etc. 

https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
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apresentados como sinônimos de um sindicalismo nostálgico e ultrapassado [...]. Os 

professores permanecem ao largo do debate público e dele, paradoxalmente, não 

participam como sujeitos reais, circundados pelas dinâmicas concretas que 

envolvem a complexidade do trabalho com o qual estão implicados (CITELLI, 2012a, 

p. 16, 17, grifo da autora).   

 

Visto que nos veículos midiáticos estão ausentes as vozes docentes, Baccega (2009) 

sugere que a Educomunicação contribui para desconstruir isso, debruçando-se no estudo das 

pluralidades do sujeito, nas diversidades de identidades que o habita, ressaltando suas 

relações com os meios de comunicação, e que, partindo da realidade divulgada e produzida 

por tais meios, ajuda também a conformar identidades. 

 

4.2.  O/a docente é “transformador/a, inspirador/a...” 

 

A partir do exposto até aqui, o que os mestres/as pensam sobre si mesmos/as? Que 

representações, estigmas e estereótipos apresentam nos seus discursos? Como assevera 

Baccega (1995, p. 52): 

[...] os discursos vão, portanto, materializar as “visões de mundo” das diferentes 

classes sociais, com seus interesses antagônicos, os quais se manifestam através de 

um estoque de palavras e de regras combinatórias que constituem a maneira de uma 

determinada classe social pensar o mundo, num determinado momento histórico: 

são as várias formações ideológicas correspondentes às várias formações 

discursivas. 

 

Com base na assertiva anterior, em nossa investigação, solicitamos aos/às 

participantes (formadores/as e docentes) relatarem um exemplo de imagem, filme, música, 

livro, vídeo, etc., que trouxesse para ele/ela, a representação do que seria o modelo ideal de 

docente, ou até mesmo a desconstrução desse padrão. Requisitamos, também, relacionarem 

os exemplos dados com o processo de formação continuada. Verificamos percepções que 

convergiram com as expostas pelos veículos midiáticos, e outras não.  Uma delas foi a citação, 

do Formador 9, do filme Meu mestre, minha vida104, descrevendo a história de um educador, 

com personalidade e persistência, que auxiliaram na modificação das estruturas e ações de 

                                                           
104 MEU mestre minha vida. Direção John G. Avildsen. Estados Unidos: Warner Bros. Picture, 1989 (108 min.). O 
filme retrata a história de um autoritário diretor de escola em Nova Jersey. 
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uma escola americana. Embora, inicialmente, consideremos a narrativa oferecer a imagem do 

professor herói, visionário, para o formador, assumiu outra perspectiva: 

 
Meu Mestre Minha Vida, marcou assim, acho que é para mim foi determinante de 

me ver algum dia um educador. Sabe, porque para realidade como periferia, 

favelado, a gente sonha pouco. E tanto que assim, quando eu estava trabalhando 

como arte educador, perguntava pros meninos o que eles queriam ser da vida e, 

assim o maior dos sonhos, não estava para ser o dono da boca ou chefe da biqueira 

e tal, era ser cobrador ou motorista de lotação. 

 
 

A produção, na visão do educador, serviu de inspiração para sua atuação docente, pois 

o  personagem apresentado na narrativa fílmica conseguia se comunicar com os/as jovens, 

compreendendo as opressões vividas por eles/elas. O formador considera a comunicação 

como essencial na formação docente.  

Já o Professor 7, lembrou da série produzida pela Neflix Merlí105, também, nome do 

protagonista do programa, o qual mostra um profissional, que desenvolve as aulas de forma 

incomum. O docente comenta:  

 

Eu vejo ali muitas coisas que quebra essa coisa do professor tradicional. São quase 

30 anos como professor. E há 30 anos atrás, o jeito do aluno olhar pra gente e falar 

conosco, era completamente diferente dos dias de hoje. Olhando para a série 

(Merlí), ele sempre tem aquele jeitão, ele é meio contra as coisas tradicionais. Então 

aí, a gente encontra professores, que não são daquele jeitão tradicional, procuram 

um caminho diferente. Não sei se tem a ver com a formação que ele teve, ou se é do 

jeito dele mesmo, o jeito de trabalhar, o jeito de ser professor. 

 

 Para o educador, com base nas propostas didáticas diversificadas de Merlí, reflete e 

associa à sua visão atual dos/das estudantes, como protagonistas no processo de 

aprendizagem, mais do que pensava, no início da carreira. Ele considera a importância do 

educador/a encontrar caminhos diferentes para desenvolver o trabalho pedagógico: ‘um 

jeitão diferente’ do tradicional, como o personagem Merlí. Igualmente, a Professora 2, faz 

referência ao personagem da série, e em sua visão, ele é um bom exemplo de alguém, que 

sabe se comunicar e estimular o/a estudante a aprender de modo ativo/problematizador:  

                                                           
105 MERLÍ (Temporada 1 a 3). Desenvolvedores Héctor Lozano e Eduard Córtes. Espanha: TV3/Netflix, 2015-2018. 
A série apresenta a história de um professor de Filosofia catalão, que relaciona os momentos da vida dos 
adolescentes com as ideias de filósofos.  
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Eu acho que o Merlí é um bom exemplo de professor, porque ele se comunica muito 

bem com os alunos. Ele tira os alunos do eixo né, que para mim é uma coisa que 

tem que ser feita mesmo. Você tem que tirar o aluno daquela posição de conforto 

e trazer para ele a problematização, a descoberta, da heurística e tudo mais. Eu 

acho que tem essa questão da discussão, tem a discussão, a questão do aluno dar 

opinião dele e de sair daquela questão de sala de aula. A relação professor e aluno, 

professor, como detentor do saber ali na frente. Ele sai um pouco desse estereótipo. 

Eu acho isso super legal. 

 

Embora, a série não apresente como foi o processo de formação do protagonista, a 

Professora 2 imagina que ele “se atualizava [...]”, pois para ela, “a formação continuada é a 

busca do professor por sempre estar atualizado”. Nesta direção, a Formadora 11, exibiu um 

vídeo, produzido pela empresa Samsung, sobre a relação do homem e a tecnologia, com 

trilha sonora da música Metamorfose ambulante106, de Raul Seixas, para afirmar que, a 

docência está entrelaçada na sua história formativa e laboral de constantes mudanças, 

incorporando as tecnologias de informação e comunicação nas práticas pedagógicas. Neste 

sentido, Machado (2008) assevera a metamorfose ser o permanente estado de atualização, 

isto é, aplicando essa ideia à docência, entendemos que, o ser/fazer docente nunca está 

definitivamente construído.  

Já para a Professora 3, as constantes reflexões e ressignificaçãoes da profissão, a 

levaram a seguinte constatação: 

 

Eu pensei bastante nessa ideia de professor ideal e eu sempre fico revendo a minha 

trajetória. Eu sou totalmente diferente do que eu era, quando eu comecei e cada 

ano eu vejo coisas novas. Eu gosto muito de fazer formação. Acho muito 

importante. E aí, eu acabo desconstruindo várias coisas e repensando. Então, eh, eu 

mudei muito e eu não tenho uma ideia de professor ideal. 

 
Para ela, a construção da profissão docente implica no processo de formação 

continuada relacionada com a reprodução de uma imagem, que observou em uma exposição 

do “Instituto Tomie Ohtake”, da obra dadaísta Fonte, de Marcel Duchamp (Figura 32).  

 

                                                           
106 Homenagem da Samsung a Raul Seixas (Metamorfose Ambulante). YouTube, 2016. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-NHYTyH-F0M. Acesso em: 11 fev. 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=-NHYTyH-F0M
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Figura 32: Fonte, de Marcel Duchamp, 1917 

 

Fonte: Rodrigues (2018).107 

 

A docente associou à imagem ao papel dos/das educadores/as, que em períodos 

diferentes, por meio de um processo reflexivo, precisam romper com modelos e construir 

novas significados sobre o seu papel: 

 

Então, a ideia que nós tíanhmos de arte, essa subversão da arte, essa desconstrução 

da arte. Então, sempre esse papel de refletir o que é arte e o papel que ela tem. Eu 

acho que o professor é isso. Ele tem um papel, mas esse papel pode ser subvertido 

e ele tem sempre que estar nesse papel de reconstrução. Tem que ter um sentido e 

não é em todo momento. Em cada época, ele vai ter um sentido diferente. E nós 

estamos num momento que é bem de desconstrução. E às vezes, eu me pego 

perdida em qual é esse papel. Porque a gente tem, principalmente na educação 

pública, muitos desafios. E ficamos sempre pensando, tentando equilibrar e ao 

mesmo tempo, você vai lá, e subverte, e tenta de novo, e tenta de novo. Eu acho que 

o papel da docência é refletir. 

 

Nesta perspectiva, a Professora 6 indagou: “O que é professor ideal?” Para ela, a 

docência é algo muito complexo e as narrativas fílmicas mostram um/uma professor/a, que 

não existe no mundo real, e complementa: 

 
[...] o ideal seria aquela pessoa perfeita que consegue fazer uma série de 

transformações nos grupos dentro de uma escola. E a gente não consegue isso. Tem 

vontade. Mas, nós nos deparamos com uma série de outras coisas. É 

complicadíssimo, porque não existe só um professor dentro de uma escola, 

entendeu? Podemos construir um ‘ideal’ com um conjunto de professores, talvez. O 

professor ideal é aquele que sabe trabalhar com coletividade e oferece para o aluno 

o melhor. Eu ainda não conheci nenhum filme, nenhuma música que me passa isso. 

Assim, professor não nasceu para ser ideal, ele nasceu para ter ideais. 

                                                           
107 RODRIGUES, Diogo A O que foi o dadaísmo?, Superinteressante. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/especiais/o-que-foi-o-dadaismo/. Acesso em: 11 fev. 2021.  
 

https://super.abril.com.br/especiais/o-que-foi-o-dadaismo/
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Neste sentido, percebemos o entendimento da complexidade da função docente. Na 

qual, inexiste o modelo de herói individual, que resolve eficazmente todos os problemas 

cotidianos da sala de aula, mas há o esforço de trabalho docente coletivo para proporcionar 

aprendizado aos/às discentes. Um professor se referiu ao livro Pedagogia da autonomia, de 

Paulo Freire, o qual, o influenciou muito na concepção de realizar propostas educativas 

emancipadoras, apresentando uma forma didática sobre a docência. Para o Professor 5:  

[...] Pedagogia da Autonomia é um manual do que significa ser um bom professor. 

Ele fala da rigorosidade metódica, corporificar as palavras pelos atos. Isso na 

faculdade em Didática, o professor falava muito. Ser professor exige reflexão, exige 

que se faça isso ou aquilo, exige que se pense assim, exige diálogo.  

 

O Professor 2, relembrou do filme Escritores da liberdade108, comentando se identificar 

com a docente, representada pela atriz Hillary Swank. Para o mestre, não “dá para ser 

professor, se você não acredita que o seu interlocutor seja capaz de crescer junto com você”. 

O educador reconhece na personagem atitudes relevantes para o magistério, porque ela 

“simplesmente tem total confiança na capacidade de os alunos serem mais, produzirem mais, 

aprenderem, serem críticos e participarem ativamente do processo de aprendizagem”. E, 

acrescenta, alguns fatores influenciadores da formação continuada, que para ele, é inerente 

ao desenvolvimento profissional:   

 

[...] é a personalidade, o histórico de vida familiar, a sua maneira de ver o mundo, 

que é diferente. Tem condições da personalidade, questões sociais, por exemplo, o 

racismo, as questões biológicas, a família, a faculdade, o meio social da faculdade. 

Tudo isso é o que vai fazer o pano de fundo para o professor ser ótimo, mediano ou 

medíocre. 

 

Nesta perspectiva, o Formador 10, relembrando sua trajetória formativa e profissional, 

destacou o filme Sociedade dos poetas mortos109, no qual, o personagem demonstra 

“criatividade, parceria e traz a comunidade para dentro da escola, e abre as portas da escola”. 

O formador explicou que, no início da sua carreira tinha uma visão do papel docente, como 

                                                           
108 ESCRITORES da liberdade. Direção de Richard LaGravanese. Estados Unidos: MTV Films/Jersey Films/2 Sfilms, 
2007 (123 min.). O filme apresenta a história de uma docente, que leva propostas diferenciadas para estimular 
os/as estudantes a apreciarem a leitura e o exercício da escrita.  
109 SOCIEDADE dos poetas mortos. Direção Peter Weir. Estados Unidos: TouchStone, 1990(128 min.). A produção 
retrata a história de um professor de Língua Inglesa, o qual possui uma metodologia incomum, em uma 
instituição tradicional.  
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transmissor de conteúdos, e não considerava os pensamentos/ideias dos/das estudantes, 

porém, a partir da formação continuada e atuação em sala de aula, passou a ouvi-los/las. E, 

disse: “Então, eu percebo que, eu me tornei um novo profissional. Eu notei que, o 

conhecimento não estava em mim, o conhecimento pode ser construído pelo diálogo”.  

Para a Professora 4, o/a educador/a ideal incorpora disposição às mudanças nas 

atividades didáticas. Ela lembrou de uma imagem associada a um grupo de WhatsApp do qual 

participa (Figura 33).  

 

Figura 33: Imagem de frase atribuída à Albert Einstein 

 

 

Fonte: cedida pela docente, 2021. 

 

A docente comentou que, a formação continuada está relacionada a necessidade de 

levar para a sala de aula o que ocorre fora desta, com a renovação de práticas nas salas de 

aulas: 

[...] Essa imagem que, eu tenho na minha cabeça, na qual, a inovação tem que ser 

uma regra. Você tem que trazer para a sala de aula esse mundo todo que está aí. 

Trazer para os jovens o mundo das músicas, da tecnologia, da cultura, da natureza, 

da comida, do corpo e do gênero. Tudo que puder estar na sala de aula. Para mim, 

tudo pode, de modo que a gente tem que levar para a escola esses assuntos, e ir 

renovando sempre. 

 
 

O Formador 14 relembrou o making off, do documentário Com Amor Van Gogh: o 

sonho impossível110, vinculando o trabalho multidisciplinar - tecnologia, arte, narrativa, etc. -

da diretora do filme, com a função do/da POED,  na escola, lidando “com diversas linguagens 

e com diversos projetos de diversas áreas”. Para a Formadora 12, o ser/fazer docente 

                                                           
110 COM amor, Van Gogh – o sonho impossível. Direção Miki Wecel. Polônia: Elite Filmes, 2019 (60 min.). O 
documentário apresenta os momentos finais da vida do pintor Van Gogh, através de uma animação com 65 mil 
pinturas a óleo sobre tela.  
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atualmente, está relacionado ao se reinventar, a ‘ser maker’, como os personagens do livro e 

filme, A invenção de Hugo Cabret111, “tentando descobrir o que tem por trás dos objetos, 

como funciona, como criar as próprias invenções para resolver os problemas”. O Formador 

13, recordou duas músicas, atribuindo à docência ser um ato político e ideológico. A primeira, 

Construção, de Chico Buarque, a qual, para ele, traz a reflexão de “se posicionar diante de 

todas as circunstâncias que temos vivido”, e foi trilha sonora de muitos/muitas 

professores/as, nas greves e na ditadura; e a segunda, Desconstrução, de Tiago Iorc, cuja ideia 

do magistério é a de revigoramento, de estar sempre se reorganizando, ou se apresentar 

influenciando a sociedade. 

Por fim, a Formadora 7, relembrou o filme Entre os muros da escola112.  A narrativa 

fílmica dialoga com a Educomunicação, retratando um educador, que “consegue por meio da 

linguagem fotográfica o interesse de alunos, filhos de imigrantes negros, na periferia de Paris”, 

oferecendo uma reflexão sobre o racismo, em um país desenvolvido. Pensando na formação 

desse professor, destacou: 

 
[...] Eu acho que ele teve uma formação suficientemente sólida para conseguir 

naquele momento da vida acadêmica, e da vida pessoal enfrentar e superar limites 

que não são fáceis de serem superados na Educação. Então, eu penso numa 

formação sólida, que não é só a faculdade que dá, eu acho que é toda uma vida, que 

a nós vamos construindo e vamos também adquirindo experiência com 

envolvimento. A Educação com muito sofrimento. Enfim a necessidade, a vontade 

da gente transformar realmente essa sociedade em algo diferente e na nossa visão, 

que queremos transformar em algo melhor para maioria. 

 

 

Está latente nos discursos docentes, que são profissionais em estado de constante 

transformação, e a formação continuada contribui para as mudanças nas atividades  

pedagógicas. Percebemos o desenvolvimento profissional entrelaçado no ser/fazer docente e 

a formação, sendo necessário um processo contínuo reflexivo sobre o significado do papel da 

docência. Os/as educadores/as asseveraram que, devem ser protagonistas em suas carreiras. 

Em linhas gerais, as falas revelaram convergência com a visão da docência como missão 

educativa, expressas pelos modelos de: inspiração, transformação, reinvenção, 

problematização e emancipação. Ademais, o magistério é uma função complexa e 

                                                           
111 A invenção de Hugo Cabret. Direção de Martin Scorsese. Estados Unidos: Paramount Pictures, 2011 (128 min.). 
O filme retrata a história de um garoto órfão, chamado Hugo Cabret, que descobre a magia e o cinema. 
112 ENTRE os muros da escola. Direção de Laurent Cantet. França: Imovision, 2008 (128 min.). A produção retrata 
o cotidiano escolar de um docente em uma escola, na periferia do país. 
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multidimensional, na qual, é possível fazer parcerias com a comunidade e os pares, debater 

questões sociais relevantes e levar para a sala de aula situações do dia a dia.  

Com o apresentado nesta seção, discutimos as percepções docentes através de seus 

discursos (indicador 4), associadas aos modelos de docência: inspiradora; problematizadora; 

reflexiva; atualizada; emancipadora; com boa comunicação; a qual, traz o cotidiano para a 

sala de aula; que está em processo de constante transformação; rompedora de padrões; 

(re)construtora de novos papeis dos/das educadores/as; possuindo funções complexas, 

multidimensionais, políticas, ideológicas; que faz parcerias com os pares e a comunidade, 

escutando os/as discentes; debatedora de questões sociais relevantes; e, possuindo 

influência na sociedade (Figura 34). 

 

Figura 34: Identidade profissional (Elaborações discursivas dos/das docentes sobre si mesmos/as, a partir dos 
dispositivos tecnocomunicativos) 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Para a Educomunicação, é importante “mirar os referenciais que servem para formular 

as políticas de comunicação e educação” (CITELLI, 2010, p. 81). Desta forma, adiante 

consideraremos, como se desenrolaram, historicamente, as políticas e algumas linhas teóricas 

da formação continuada docente. 
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5 FORMAÇÃO DOCENTE E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

 

“A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe 

coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes 

mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta atividade exige que sua 

preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos 

permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem 

vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente 

do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua prática”. 

(FREIRE, 2001a, grifo da autora). 

 

Neste capítulo, abrangemos os pressupostos teóricos do desenvolvimento profissional 

e educação continuada dos/das mestres/as. Para isso, com base na Matriz de Referência, na 

categoria Perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas sobre a formação continuada 

docente, e subcategoria (D) Premissas teórico-conceituais comunicativo-pedagógicas sobre a 

formação continuada docente – indicadores 11 a 13 (Figura 35)- , este tema foi organizado, 

em quatro partes:  

 

(1) a primeira seção, apresenta as perspectivas teórico-conceituais comunicativo-

pedagógicas da formação continuada docente.  

(2) na segunda, mostra quais são os modelos formativos da docência brasileira, 

apresentados pelo enfoque das pesquisas.  

(3) a terceira, aborda a formação sob o foco histórico e de políticas públicas.  

(4) a quarta, expõe as proposições teóricas formativas dos/das professores/as para a 

comunicação e novas tecnologias, sob a perspectiva da UNESCO, DigCompEdu e 

educomunicativa.  

 

Figura 35:  Matriz de Referência - indicadores 11, 12, e 13 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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Nos capítulos que se sucedem, como o 6, analisaremos os percursos formativos 

docentes (nível subjetivo) e como estes ocorrem dentro da escola (nível institucional). Nos 

capítulos 7 e 8 apresentaremos, os ecossistemas formativos dos Núcleos de Educomunicação 

e de Tecnologias para Aprendizagem (nível Institucional). E, por fim, no capítulo 9, 

examinaremos as falas docentes sobre a competência, ou proficiência midiática, e 

informacional, e o que vem a ser formação continuada para os/as participantes desta pesquisa 

(nível subjetivo). 

 

5. 1 As perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas da formação continuada docente   

 

Nas formulações utilizadas pela Lei de Diretrizes e Bases, como “capacitação em 

serviço”, “educação profissional”, “formação continuada” e “aperfeiçoamento profissional 

continuado”, nota-se evidente oscilação terminológica. Gatti e Barreto (2009) argumentam 

existir falta de clareza sobre o que pode ser considerado formação continuada, mas 

consideram serem momentos “formalizados oferecidos após a graduação, ou após ingresso 

no exercício do magistério” (Ibidem, p. 57). Para as autoras, as seguintes ´formações’ vem 

sendo concebidas como continuadas, mesmo que não haja troca de saberes teórico-práticos: 

pós-graduação; reuniões pedagógicas; participação na gestão escolar; horas de trabalho 

coletivo na escola; grupos de sensibilização profissional; relações profissionais virtuais; 

congressos; seminários; e cursos de diferentes configurações, oferecidos pelas Secretarias da 

Educação ou outras instituições presenciais, ou à distância113.  

Nas ações de formação continuada, a partir de 1970, sob o conceito de “reciclar e 

“capacitar”, os/as educadores/as, em condições precárias de trabalho, passaram a exercer o 

papel de meros aplicadores/as das produções acadêmicas e de técnicas ‘aprendidas’, as quais 

se tornavam cada vez mais obsoletas. Contudo, a partir de 1990, por meio de obras de Paulo 

Freire (1998, p. 55) nos deparamos com afirmações acerca do nosso inacabamento; somos 

seres inconclusos até o fim da vida. O autor considera a educação um processo permanente e 

aponta caminhos para respeitarmos o/a outro/a em seu inacabamento, também, ressaltando 

                                                           
113 Destacamos que, muitas Secretarias de Educação exigem comprovantes de horas de formação continuada ou 
cursos específicos para estabelecer a progressão funcional. É o caso, por exemplo, da Secretaria de Educação do 
município de São Paulo. Mais informações em: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO 
MUNICIPAL – SÃO PAULO (SINPEEM). Manual de evolução funcional do quadro do magistério, 2015. Disponível 
em: https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/mefqm17042015.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021.   

https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/mefqm17042015.pdf
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que a educação e a formação permanente se fundam nessa inconclusão, ou seja, “no saber 

que podemos saber mais” (FREIRE, 1993, p. 20). Desta forma, a ponderação freiriana traz a 

essência de que, durante nossa vida podemos aprender, ensinar, nos inserirmos e 

transformarmos a realidade circundante, devendo necessariamente refletir sobre esses 

processos, mas jamais os concluiremos.  

Freire (2001b, p. 71) discorda das práticas de formação de professores/as, que ele 

chamava de “pacotes, elaborados por meia dúzia de especialistas”, os quais “transpiram 

autoritarismo”, cabendo aos/às mestres/as o papel de aplicadores/as do que aprenderam 

“docilmente” para melhorar a qualidade na educação. Para o autor, o momento fundamental 

[da formação permanente] é o da reflexão crítica sobre a prática [...]”. (FREIRE, 2001b p. 43, 

grifo da autora). Ou seja, uma discussão coletiva sobre o que cada um sabe, de modo a 

partilhar com os/as demais, sem ter ninguém responsável para determinar o que é mais 

relevante.  

Para Freire (2001b), a reflexão sobre a prática docente, a princípio pode ser 

demonstrada de forma curiosa e ingênua, mas com a práxis reflexiva - “pensar para o fazer” 

e no “pensar sobre o fazer”-  tem potencial para ser transformada em reflexão crítica. Os/as 

educadores/as serão capazes de efetuar o exercício reflexivo crítico, atuando como 

intelectuais públicos, autônomos e transformadores/as, opondo-se as práticas pedagógicas 

restritas, opressoras, racionalmente tecnocráticas, que “separam teoria e prática” (GIROUX, 

1997, p. 23).  

Giroux (1997) ressalta que, para o/a docente não ser reprodutor/a de ideologias 

externas a ele/ela, deve ter condições de trabalho (valorização, recursos, salário, formação, 

etc.) para opinar/dialogar/participar na elaboração de políticas públicas ou currículos 

escolares, por exemplo. Se o/a educador/a está sempre lutando por condições básicas 

laborais nas escolas (salário, recursos, valorização profissional,etc.), ‘uma luta pela 

sobrevivência’, como poderá exercer reflexão crítica? Ou, ter condições de participar dos 

debates públicos envolvendo sua função multidimensional?  

Percebemos que, a formação continuada na incumbência ocupacional do/da 

professor/a tem por objetivo o aperfeiçoamento pessoal e profissional, envolvendo o 

“aperfeiçoamento [de seus] saberes, técnicas, atitudes para o exercício da docência” 

(FORMOSINHO, 1991, p. 238). Contudo, o que são os saberes, as técnicas e as atitudes? Para 

Maurice Tardif (2014), professor e pesquisador da formação de educadores/as, o saber 
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docente é: um “saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais" 

(Ibidem, p. 36).  

Os saberes profissionais, adquiridos durante a formação inicial e continuada, são 

transmitidos pelas instituições formadoras docentes originários das ciências de educação. Os 

saberes profissionais “apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de 

reflexões sobre a prática educativa, no sentido amplo do termo, reflexões racionais e 

normativas, que conduzem a sistemas, mais ou menos coerentes, de representação e de 

orientação da atividade educativa”. (TARDIF, 2014, p. 37).   

Os saberes disciplinares (eruditos) são  construídos pela sociedade e apresentados pelas 

instituições universitárias/cursos, em formato de disciplinas, Matemática, Ciências, Línguas, 

etc. Os saberes curriculares (técnicos), adquiridos na formação inicial e continuada, se referem 

ao conhecimento de “discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a 

instituição escolar categoriza, e apresenta os saberes sociais por ela definidos, e selecionados 

como modelos da cultura erudita, e de formação para a cultura erudita” (Ibidem, p. 38); 

identificados através de currículos, programas de ensino, manuais escolares, conteúdos, etc. 

Os saberes experienciais (prática) são desenvolvidos, através das funções/práticas 

pedagógicas – “saber-fazer” e “saber-ser” - (Ibidem, p. 49) docente, no exercício de trabalho, 

incorporando as experiências individuais (trajetória pré-profissional, carreira, etc.) e coletivas 

(interações docentes com outros entes educativos), em um determinado tempo e contexto.  

Por meio desse enfoque, o autor considera o/a profissional, sua prática e seus saberes 

heterogêneos imbricados e em estado de constantes evoluções. Ou seja, o fator tempo é 

fundamental para os saberes profissionais se aprimorarem durante a carreira. Para o teórico, 

não bastam os/as professores/as terem somente conhecimentos para a transmissão de 

conteúdos, mas, também, devem possuir, o saber da epistemologia da prática profissional. 

Isto é, o estudo e a produção de saberes utilizados pelos profissionais educativos, em seus 

espaços-tempos do fazer cotidiano do magistério. Tardif reconhece que, embora, o/a 

educador/a tenha uma formação inicial/continuada de qualidade, a construção da carreira 

docente, em situações precárias (recursos mínimos nas escolas, condições inadequadas de 

trabalho, etc.), podem comprometer as bases do desenvolvimento profissional.  

A partir desta ótica, Pimenta (2005a) realça que, o saber docente é formado: (1) pela 

prática - construída durante as observações discentes e produzidas ao longo da carreira-; (2) 
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sustentado pelas teorias – elaboradas, a partir de disciplinas, didática, currículo, 

metodologias, etc., durante as formações iniciais e continuadas. Teoria e prática, em 

articulação, oferecerão aos/às docentes perspectivas analíticas sobre si mesmos/as e os 

diversos cenários vivenciados por eles/elas. Com ações contextualizadas e pontos de vista 

analíticos114, os mestres/as poderão se tornarem agentes de ações pedagógicas não 

reprodutoras, das representações sociais da classe hegemônica da sociedade115. A autora 

comenta:  

 

[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao 

mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O papel da teoria 

é oferecer aos professores perspectivas de análises para compreender os contextos 

históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos 

quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí, é 

fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o 

ensino ocorre. (PIMENTA, 2005b, p.26) 

 

 Acrescentando as considerações sobre saberes docentes de Tardif e Pimenta, 

Shulman (2014), quando estudou os programas de formação docente norte-americanos, nas 

décadas de 1980 e 1990, contribuiu para o entendimento das relações entre saberes docentes 

e a formação. O autor enseja que, os/as docentes: conheçam os/as discentes e suas 

características, e os contextos educacionais; saibam gerir/organizar a sala de aula; entendam 

como se realiza o financiamento dos sistemas educativos e a articulação das comunidades, e 

culturas escolares; e por fim, reconheçam as “finalidades, valores da educação e sua base 

histórica e filosófica” (uma dimensão política) (SHULMAN, 2014, p. 208).

Retomando as concepções de Paulo Freire acerca da formação permanente, notamos 

que, muitos/as pesquisadores/as, retratados a seguir, mobilizaram-se para investigar e 

sistematizar os saberes docentes e o processo de profissionalização. Isso favoreceu a 

legitimidade da profissão e a emancipação do/da professor/a, como um sujeito com decisões 

individuais, encontrando deleite na aprendizagem e na investigação do processo individual de 

ensino e aprendizagem. Visões opostas a concepção do/da professor/a por vocação, missão, 

                                                           
114 Para Pimenta, a formação docente está associada ao processo histórico e as preocupações temáticas do 
sistema cultural e político brasileiro, perpassando pela valorização profissional (jornadas, remunerações, 
formações), condições de trabalho e estudo, organização curricular-estrutural-temporal da escola e dos sistemas 
de ensino (PIMENTA, 2005a) 
115 Bourdieu (1989) discutiu a importância no desvelamento do papel exercido pelas estruturas lógicas do mundo. 
Podemos dizer que, com relação à instituição escolar, ele expôs a função exercida pela escola para a legitimação 
da ordem dominante, sobretudo, para a reprodução das desigualdades sociais.  
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ter “bom coração”, ser visionário/a, empreendedor/a e automotivado/a116. Na perspectiva da 

autonomia na docência, encontramos pesquisadores/as que defendem o “paradigma do 

professor crítico-reflexivo”117.  

Nesta acepção, para Schön (2000), a formação continuada evidencia o magistério 

como um ato de investigação e reflexão sobre as práticas pedagógicas, isto é, o aprendizado 

constante, a partir das problemáticas detectadas no cotidiano escolar, e a busca pela inovação 

na metodologia didática. Tal pesquisador, promove três ideias centrais: a reflexão-na-ação, a 

reflexão-sobre-a-ação e a reflexão- sobre-a-reflexão-na-ação.  

A reflexão-na-ação se refere ao conhecimento técnico profissional, ou as soluções de 

problemas cotidianos. A reflexão-sobre-a-ação consiste em reconstruir mentalmente a ação 

para analisá-la, constituindo uma nova percepção sobre ela. E, por sua vez,  a reflexão-sobre-

a-reflexão-na-ação é caracterizada pela descrição verbal da reflexão-na-ação, considerando a 

análise, que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e os processos da sua 

própria ação, influindo nas ações futuras (SCHÖN, 2000).  

Segundo Alarcão (2003), Schön se posiciona através de uma tendência pragmatista, 

não abrangendo os pressupostos éticos e políticos envolvidos na formação. A autora 

considera o exercício da docência reflexiva, na escola, não ocorrendo de modo solitário e 

individual, mas como um processo feito, com seus pares e a comunidade escolar. Para a 

teórica, a definição de escola é: uma comunidade educativa, isto é, um grupo social 

constituído por alunos[/as], professores[/as] e funcionários[/as]”, fortemente, ligados à 

comunidade “através dos pais[/mães] e representantes do poder municipal” (ALARCÃO, 2003, 

p. 44) Para a pesquisadora, é neste espaço, que se produz a reflexão coletiva, possibilitando a 

criação de ideias (e não a reprodução das existentes) transformadoras da realidade local 

(ALARCÃO, 2003).  

Dialogando com a autora anterior, Passos et. al. (2010), descrevem a produção de 

narrativas como uma das estratégias formativas. Tal método consiste na elaboração de 

experiências, memórias vividas pelos/pelas mestres/as, como instrumento de reflexão acerca 

das decisões tomadas no cotidiano. Esses procedimentos, segundo os/as autores/as, podem 

                                                           
116 Como foi abordado, em algumas representações e imagens de veículos midiáticos, citadas no Capítulo 4. 
117 A capacidade reflexiva dos/das docentes para pensarem a própria ação na/durante seu desenrolar, e após 
(consecução), foi um princípio introduzido, inicialmente, por Dewey, através da “Teoria da Indagação”. 
Posteriormente, Donald Schön encontrou em tais princípios os fundamentos para sua teoria de prática reflexiva, 
seguido de estudos de outros/as autores/as. 
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promover o diálogo, a interação entre os agentes escolares e a atenuação das rotinas/espaços, 

burocraticamente, hierarquizados e organizados. Neste sentido, a pesquisa do/da docente 

sobre o labor na escola/sala de aula, deve possibilitar a construção de mudanças individuais e 

coletivas, isto é, transformação dos espaços-tempos pedagógicos e administrativos.  

Zeichner (1993; 1997) e Demo (2004) acreditam que os/as docentes podem ser 

coautores/as da pesquisa pedagógica, enfatizando a legitimidade das investigações 

desenvolvidas por eles/elas, no âmbito escolar; possibilitando “descobrir aspectos para 

melhorar suas práticas“ (ZEICHNER, 1993, p. 2), e como maneira “indispensável de 

aprendizagem permanente“ (DEMO, 2004, p. 82). Dentro desta abordagem, o livro 

Cartografias do trabalho docente: professor (a)-pesquisador(a), organizado por Geraldi, 

Fiorentini e Pereira (1998), sintetiza o desafio, de um grupo interdisciplinar, ao tomar a prática 

pedagógica como objeto de reflexão e pesquisa, e na inserção nos processos de formação 

continuada.   

Já Nóvoa (1991), defende a formação continuada, em uma perspectiva crítica-

reflexiva, envolvendo três elementos essenciais de desenvolvimento: (1) o pessoal, do/da 

professor/a, mediante formação crítico-reflexiva; (2) o profissional, ou seja, formas de efetuar 

a profissão docente (identidade), a partir de indagações sobre sua autonomia, e 

profissionalismo, frente ao controle administrativo, e às regulamentações burocráticas do 

Estado; e (3) organizacional, na qual, as modificações/inovações não ocorrem, sem as 

transformações/renovações na organização escolar. Portanto, para Nóvoa (1991): 

 

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vistas à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional (Ibidem, 

1991, p.25).  

 

Corroborando com esse enfoque, Imbernón (2001) sugere a formação continuada 

docente fundamentada, em uma reflexão dos sujeitos acerca de conhecimentos e teorias 

sobre a docência, com a finalidade de orientar:   

 
[...] um processo de constante autoavaliação, que oriente seu trabalho. A orientação 

para esse processo de reflexão exige uma proposta crítica da intervenção educativa, 

uma análise da prática, do ponto de vista dos pressupostos ideológicos e 

comportamentais subjacentes. (Ibidem, p.48-49). 
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Edgar Morin (2002, 2003, 2004) apresenta a noção de saberes essenciais na/para 

formação permanente dos/das educadores/as, como: a compreensão da transdisciplinaridade 

do conhecimento; o discernimento da individualidade, mas, em simultâneo, viver em 

interações; a percepção da complexidade humana; o reconhecimento das incertezas dos 

eventos e do desenvolvimento científico; o entendimento da condição planetária 

interconectada, com seus processos econômicos, ideológicos, sociais e ambientais; e o 

desenvolvimento da ética, da autonomia pessoal e da participação social.  

Philipe Perrenoud (2000, 2001), apresenta o conceito de competências, como a 

capacidade de usar saberes para agir em uma situação de ensino e aprendizagem. Para a 

formação inicial e continuada docente, o autor postula que, o/a professor/a deve desenvolver 

um conjunto de competências. Em seu livro Dez Novas Competências para Ensinar (2000), o 

autor explana quais são as competências: organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação pedagógica; envolver os alunos/as em suas aprendizagens; trabalhar em 

equipe; participar da administração da escola; incluir pais/mães/responsáveis no processo 

educativo; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; e 

gerir a formação pessoal contínua. 

Em consonância com o autor, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

encontramos a construção de competências, como norteadoras dos objetivos gerais da 

Educação Básica e dos componentes curriculares. No documento, a competência é definida 

como: 

[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho (BRASIL, 2017a, p.08). 

 

 
 A formação inicial e continuada, na perspectiva do texto das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e da Base Nacional Comum, para a Formação Inicial e Continuada de Professores da 

Educação (2020b), está associada ao conceito de competências – conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores -, defendido por Perrenoud (Figura 36). O documento aponta propostas de: 

reestruturação metodológica, com a finalidade de gerar progressivo alinhamento, entre 
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objetivos de aprendizagem a serem atingidos pelos/pelas discentes; sistematizadas em 

matrizes curriculares; e avaliação por testes padronizados.  

A formação continuada docente, também, está atrelada ao desenvolvimento de 

competências. Convém ressaltar que, a valorização do magistério, previsto pelo documento, 

é relacionada às avaliações de desempenho e testes aplicados aos/às estudantes. Contudo, o 

trabalho docente é complexo e, além disso, os resultados, nas avaliações institucionais, 

desconsideram diversos fatores, como: condições laborais, salários insatisfatórios, escolas 

precárias, o financiamento da educação pública insuficiente, e a formação docente, que está 

muito “distante daquelas consideradas adequadas”. Assim sendo, a premissa de melhorar a 

qualidade do professorado, a partir dos resultados dos/das educandos/as, é “absolutamente 

inadequada para aferir qualidade docente” (HYPOLITO, 2019, p. 191). 

 

Figura 36: Competências gerais e específicas da Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de 
Professores da Educação 

 

 

Fonte: Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação (2020b, p. 23). 

 

A seguir, visualizaremos como a formação continuada tem sido abordada, no âmbito 

das investigações científicas. 
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5.2 A formação continuada sob o enfoque das pesquisas 

 

Na direção das perspectivas teóricas, que foram abordadas no tópico anterior, o 

documento Formação de Professores no Brasil (1990 a 1998), produzido por pesquisadores/as 

do Comitê dos Produtores da Informação Educacional (COMPED), da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e do INEP, acerca do estado de 

conhecimento da formação docente, revelaram que, dos 284 trabalhos produzidos (teses e 

dissertações), 42 pesquisas abordavam o tema formação continuada. Tais estudos analisavam 

propostas de governo ou de Secretarias de Educação, programas ou cursos de formação, 

processos formativos em serviço e questões da prática pedagógica. Com relação aos 

periódicos118 analisados, 30 artigos apresentavam o tema da formação docente continuada. 

Notou-se que, os conteúdos estavam situados, em torno, de três aspectos:  

 
(1) a concepção de formação continuada, (2) propostas dirigidas ao processo de 

formação continuada e (3) o papel dos professores e da pesquisa nesse processo. O 

conceito predominante de formação continuada, nos periódicos analisados, é o do 

processo crítico-reflexivo sobre o saber docente, em suas múltiplas determinações. 

As propostas, em sua maioria, [eram] ricas e abrangentes, indo além da prática 

reflexiva, envolvendo o enfoque político-emancipatório ou crítico-dialético. Nos 

artigos, o professor aparece como centro do processo de formação continuada, 

atuante como sujeito individual e coletivo do saber docente e participante da 

pesquisa sobre a própria prática (ANDRÉ, 2002, p. 11). 

 

Concernente ao Grupo de Trabalho Formação de Professores da ANPEd, foram 

apresentados 15 estudos, nos anos de 1994 a 1998, os quais consideraram que, a formação 

continuada deveria proporcionar: 

 
Novas reflexões sobre a ação profissional e novos meios para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, considerando que o conhecimento adquirido na formação 

inicial, vivência pessoal e experiência [deveria] ser repensado e aprimorado na 

carreira profissional (ANDRÉ, 2002, p. 309). 

 

Os focos de análises dos estudos foram rejeitar: (a) os cursos de pequena duração, 

realizados de maneira intensiva e rápida - impostos, muitas vezes -; (b) os treinamentos 

                                                           
118 Periódicos, essencialmente, na área de Educação: Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Tecnologia Educacional, Revista da Faculdade de Educação da USP, Teoria &  
Educação, Cadernos Cedes, Educação & Realidade, Educação & Sociedade, Em Aberto e Revista Brasileira de 
Educação. 
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advindos de “pacotes encomendados”; (c) os treinamentos em massa, feitos por meio de 

recursos tecnológicos; (d) as metodologias de formação, em serviço, as quais desvalorizavam 

os saberes construídos na prática docente; e, (e) os seminários, encontros, ou qualquer 

modalidade, ou técnica de treinamento, descontextualizada do projeto político-pedagógico 

da escola (ANDRÉ, 2002). 

O documento Formação de Professores (1997-2002), que dá continuidade à 

investigação anterior, identificou 115 trabalhos (dissertações e teses) acerca do tema 

formação continuada, expressas em uma multiplicidade de 7 subcategorias, que “penetra[m] 

na literatura e nas práticas pedagógicas, o conceito de professor reflexivo e, por analogia, de 

escola reflexiva, que estimula a formação no próprio ambiente de trabalho (BRZEZINSKI, 2006, 

p. 35).  

As subcategorias foram: (1) pesquisas colaborativas, entre pesquisadores/as e 

professores/as de escola básica; (2) avaliação do impacto de projetos e parcerias, entre 

centros institucionais formadores e Secretarias de Educação; (3) avaliação de curso e dos/das 

professores/as pelos/pelas cursistas; (4) verificação do impacto de projetos, programas de 

novas tecnologias e EaD; (5) formação de formadores/as e docentes, de graduação, de 

Engenharia e Biologia (Pós-graduação) (Ibidem, 2006).  

O documento Formação de Professores: impasses e desafios (2003-2010), que dá 

sucessão ao anterior, revela que, no período de 2003-2007, 78 investigações foram publicadas 

sobre a formação continuada. Essas abordavam a metodologia colaborativa, que, de modo 

geral, tomavam como referência estudos sobre o/a professor/a reflexivo/a, ou a escola 

reflexiva, levando a promover discussões, debates e ponderações acerca do cotidiano do 

professorado, da escola básica, e dos/das formadores/as da universidade (BRZEZINSKI, 2014, 

p. 29). Há 33 trabalhos, explorando os projetos de aperfeiçoamento docente, dentro da 

escola, desenvolvidos, em parceria, com universidades e Institutos Superiores de Educação. 

No período de 2008 a 2010, foram encontrados 25 estudos, na temática da educação 

continuada, em diversas perspectivas: inclusão digital; políticas de avaliação institucional e 

formativas; e, para a diversidade étnico-racial e o Ensino Médio.  

 Uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, encomendada pela Fundação 

Victor Civita, durante o ano de 2010, por intermédio de entrevistas e coletas de documentos 

às Secretarias de Educação, trouxe informações relevantes da formação continuada de 

educadores/as, nos estados e municípios brasileiros. O estudo destacou que, as práticas 
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formativas estavam direcionadas, ora no/na professor/a, ora na equipe pedagógica. As 

formações continuadas centradas nas figuras docentes, ofereciam as seguintes abordagens:  

 

(a) desenvolvimento de características éticas e políticas essenciais para o exercício 

profissional (escolha subjetiva do/da professor/a); 

(b) meio de suprir os déficits da formação inicial dos/das docentes (definidas em 

instâncias hierárquicas superiores, ‘pacotes de cursos’ produzidos por institutos, ou outras 

organizações); 

(c) pautada pelo ciclo de vida profissional (formação inicial, a entrada no campo 

ocupacional, o estágio intermediário da carreira e a maturidade) (DAVIS, 2012).  

 

As formações continuadas, centradas nas equipes pedagógicas, proporcionaram 

enfoques, como: 

 

(a) o/a coordenador/a pedagógico/a, ser o/a principal responsável por esse processo, 

nas escolas (docentes e toda equipe escolar); e 

(b) meio de fortalecer e legitimar a escola, como locus de formação contínua, e 

permanente para todos/todas nela presentes  (DAVIS, 2012).   

 

No documento Formação de Professores: novos cenários de formação, as autoras 

concluem que, as pesquisas realizadas, entre os anos de 2011 a 2018, evidenciavam a 

redefinição do papel da docência, propiciando a construção de alternativas metodológicas. 

Relacionadas às propostas de educação continuadas investigadas, o documento estabelece 

alguns consensos estabelecidos, como:  

 

  a valorização da construção de comunidades de aprendizagem, entre os/as 

mestres/as, para propiciar o desenvolvimento profissional;  

  a importância de, nas formações, considerar as crenças e conhecimentos do 

professorado, sobre o ensino e a aprendizagem espontânea;  

  a relevância de educar professores/as para a justiça social;  

  estratégias de formações, por meio da elaboração de diários, portfólios e narrativas 

do cotidiano profissional, para realizar reflexão/pesquisa da/na prática pedagógica;  
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  processos de tutoria dos/das professores/as iniciantes, mestrados profissionais e 

formações promovidas pelos /pelas colegas docentes (GATTI, et. al., 2019).  

 

Após a triagem dos documentos, (avaliando títulos, resumos, palavras-chave, e em 

alguns casos, realizamos a leitura parcial dos trabalhos - introdução, metodologias, 

conclusão)119, chegamos a 7 estudos, que apresentaram relação e dialogaram com nossa 

pesquisa, com convergências e divergências.  

Tal como, a tese Literacias digitais no ensino-aprendizagem de professores: uma 

abordagem etnográfica dos cursistas do Programa RedeFor USP (JUNQUEIRA, 2014), que tem 

como enfoque a formação continuada dos/das professores/as, da rede pública estadual do 

Estado de São Paulo, em um curso de pós-graduação à distância. O estudo converge com nossa 

pesquisa, quando destaca a importância da formação continuada, com a participação ativa 

dos/das docentes. A investigação, também, aborda a possibilidade de os sujeitos adquirirem, 

usarem e se apropriarem, das diferentes categorias de literacias digitais, para produzir novas 

narrativas, sentidos e comportamentos, em sua prática, no locus da sala de aula. Neste ponto, 

entendemos a necessidade dos/das educadores/as desenvolverem literacias, para 

empreenderem projetos pedagógicos, um dos elementos de nossa análise.  

A tese Formação do professor do ensino básico para a educação para a mídia: 

avaliação de um protótipo de currículo (ALMEIDA, 2012), destaca a relevância da educação 

continuada docente, sob o enfoque da media literacy. A autora aponta, igualmente, a análise 

do currículo e kit de estratégias, propostos pela UNESCO, em 2007, sobre a educação 

para/com os media, em escolas do município de Bauru, em São Paulo. Encontramos 

convergência com o estudo, pois denotamos a pesquisadora chegar à conclusão de que, a 

pura aplicação de projetos, com a ausência de políticas públicas, as quais deem suporte às 

práticas dos/das professores/as, não promovem atividades educativas com dispositivos 

tecnocomunicativos duradouros.  

Por este ângulo, entendemos a imprescindibilidade, de se estabelecer um conjunto de 

políticas públicas de formação, de provimento de infraestrutura nas escolas e de valorização 

da carreira do magistério. Almeida (2012) identifica, também, que, os cursos de licenciaturas 

deveriam ter disciplinas voltadas para tal temática, bem como a formação em exercício. No 

                                                           
119 Procedimento abordado no Capítulo 1 – Fundamentos teórico-metodológicos, subitem 1.2 Pesquisa 
bibliográfica e documental. 
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trabalho, a investigadora indaga, muitas vezes, se a mera introdução de um kit e um currículo, 

proposto para ser aplicado, em países europeus, realmente, pode ter a mesma ‘eficácia’ nas 

escolas brasileiras. Esta problematização sugere, outro foco de pesquisa, do nosso estudo: 

refletir se os parâmetros internacionais de formação docente, para a área de comunicação e 

novas tecnologias são adequados para nossos/nossas educadores/as. 

A tese O uso do portfólio na formação contínua do professor (ANDRADE FILHO, 2011) 

se propõe a apresentar o processo formativo, da rede pública estadual, de Carapicuíba, com 

mestres/as de diferentes disciplinas e níveis, o uso de registros de atividades, por meio de 

portfólios elaborados em blogs. A partir de autores como Donald Schön e Heloisa Dupas, a 

pesquisa traz o conceito de formação contínua relacionada à pesquisa-ensino e à docência. 

Para Andrade, a “pesquisa-ensino envolve [procedimentos] de estudo, de investigação e de 

compreensão, e de transformação de práticas, que rejeitam a inércia do tecnicismo, e a 

mecanização do ato de ensinar” (Ibidem, p. 81). Trouxemos tal pesquisa para refletir sobre a 

autonomia docente, como fator-chave no processo formativo. Compreendemos, também 

que, tal processo traz as incertezas do cotidiano escolar, e proporciona uma mobilização 

dos/das professores/as, em exercício, para investigar, rever e reorientar suas metodologias e 

concepções sobre o ensino e a aprendizagem. Neste sentido, o/a educador/a passa a ser 

protagonista do seu percurso formativo.  

Encontramos a ideia de formação insubordinada de docentes, para o uso de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), na tese de Venâncio (2018), um estudo 

realizado com Professores/as Orientadores/as de Informática Educativa, na prefeitura de São 

Paulo. Segundo a autora, tal modelo oferece como premissas as TIC serem dependentes da 

cultura; por meio delas, o/a mestre/a pode estimular a criatividade, a consciência cidadã, a 

resolução de problemas e a ‘fluência’ digital. Conforme a pesquisadora, tal enfoque pode ser 

limitado, quando não leva em consideração a “interpretação do professor” (Ibidem, p. 102) 

nas atividades pedagógicas. Então, ela sugere a formação insubordinada docente, ou seja, o 

‘olhar’ crítico sobre as TIC aplicadas à sala de aula. Nesta perspectiva, nossa investigação 

averiguará a visão docente sobre a formação com/para tecnologias de informação e 

comunicação.  

Há estudos, que consideram a formação continuada essencial para o/a docente 

adquirir habilidades, no que concerne, ao uso dos media e das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Na investigação, realizada por Serra (2013), tais dispositivos “melhora[m] 
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a qualidade de ensino do professor[/a]”. Nessa tese, a autora fez um estudo de caso sobre o 

uso das TIC, como recurso educacional, para os/as professores/as de Ciências, das escolas 

públicas estaduais de São Paulo, com o objetivo de verificar se, após a formação, os 

participantes desenvolveram autonomia docente, quanto à escolha e utilização de recursos 

tecnológicos nas estratégias de ensino.  

Neste sentido, importa ressaltar que, a formação, para além do domínio técnico-

operacional, pode conferir maior autonomia docente. Também, encontramos a pesquisa 

executada por  Czeszak (2011) que, ao investigar 16 escolas municipais, na região litorânea, 

do estado de Santa Catarina, constatou os mapas conceituais120, elaborados por 

educadores/as, mediante softwares, serem relevantes recursos para reflexão sobre suas 

atividades pedagógicas. Dialogando com nosso trabalho, essa tese revela a importância da 

reflexão acerca das atividades docentes nos processos formativos. 

  Contrapondo os estudos anteriores, há a pesquisa (FANIZZI, 2015), a qual demonstra 

que, a formação de professores/as elaboradas no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, de São Paulo, podem ser fragmentadas e descontínuas, as quais são concebidas e 

atreladas às avaliações externas e implantações do currículo. Nessa pesquisa específica, 

observamos o ensino de Matemática, não ser foco das políticas públicas do município. A tese 

chegou à conclusão que, a modalidade de formação continuada, mais adequada, seria aquela, 

na qual, o/a docente teria espaço para sua ‘voz’ ser ouvida e considerada. Ou seja, valorizando 

o saber pedagógico, constituído por suas condições laborais e pelas recontextualizações feitas 

por ele/ela sobre o currículo, o ensino de Matemática e suas relações com os/as discentes. 

Chama atenção nesse estudo, os espaços-tempos formativos serem fragmentados e 

relacionados às avaliações externas, demonstrando tais ações desconsiderarem a autonomia 

docente, a relevância do processo formativo na sua carreira, e a distância de quem elabora 

tais políticas formativas, do que é feito no ‘chão’ da escola.  

Constatamos, nessas pesquisas, o foco da formação continuada docente, a partir da 

figura do/da professor/a, ora como importante agente da construção desse processo, ora 

recebendo formação para a aplicação de ideias, projetos, TIC produzidas por outros. Essas 

                                                           
120 Mapa conceitual é a representação de conceitos e suas relações, através de ligações hierárquicas, descritas 
por palavras, que determinam sentenças ou proposições válidas, estabelecendo, assim, um significado dentro 
de certo domínio do conhecimento (CZESZAK, 2011). 
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investigações, também, evidenciaram a relevância do/da docente ser um dos principais 

agentes articuladores do respectivo progresso formativo.  

 

5.3 Os modelos de formação continuada docente brasileiros apresentados pelo enfoque 

histórico e de políticas públicas  

 

Joan Amos Komensky, cujo cognome latino é Comenius (1592-1670), foi um educador, 

escritor, cientista e integrante da classe eclesiástica cristã protestante, que propôs a 

universalização do saber e a supressão dos conflitos religiosos e políticos. Ele sistematizou e 

implantou os livros, ilustrados com imagens e simbologia cristã, como um dos maiores 

avanços tecnológicos para o momento, no qual viveu (Figura 37).  

Antes da Reforma Protestante, em 1517, para educar as crianças e jovens existia a 

figura do preceptor, o qual detinha todo o conhecimento, e acompanhava a formação de um 

pequeno grupo de discípulos, desde a tenra idade. Como esse sistema de ensino era caro e 

acessível somente a uma classe privilegiada, Comenius idealizou a educação patrocinada pelo 

Estado. Para isso, propôs ideias, que visavam o barateamento desses serviços, sob a 

perspectiva da manufatura, definindo a docência através da divisão de trabalho do/da 

professor/a. Consequentemente, configurando-o por meio de séries, níveis de ensino, 

estabelecendo áreas de conhecimento integrantes do plano de estudos, e desenvolvendo um 

manual didático – no qual mesclasse princípios para formação de professores/as, com a fé e 

ciência-. 

  O pensador acreditava que, a Educação Infantil tinha como referência convicções 

disciplinares, utilitaristas e morais, devendo moldar a memória do infante ao pensamento 

coletivo. Por fim, ele promoveu a metodologia de instrução simultânea. Ou seja, várias 

crianças eram educadas por um único adulto; em um prédio, com diversas salas de aula, 

dependências administrativas e um pátio pouco amplo. É possível dizer que, a partir disso se 

estabeleceram as bases da configuração escolar moderna. (PIAGET, 2010; NICOLAY, 2011; 

COMENIUS, 2015).  Os manuais didáticos, elaborados por Comenius, como, por exemplo, a 

obra Orbis Pictus, com ilustrações (Figura 37), foram elementos precursores dos livros 

didáticos para a formação docente, sendo utilizados, com algumas modificações, nas gerações 

dos séculos seguintes, para educação de crianças, jovens e adultos.  
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Figura 37: Gravuras de Comenius para livros e obra Orbis Pictus 

 
Fonte: MIRANDA, 2011. 

  

Segundo Saviani (2005, p. 12), a “questão da formação de professores/as reverbera, 

após a Revolução Francesa, com maior apoio a instrução popular e a instituição de sistemas 

públicos de ensino patrocinados pelos Estados Nacionais”. Deriva desse pensamento a criação 

das Escolas Normais na França, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, como 

instituições para o preparo de docentes leigos/as. No Brasil, “as primeiras Escolas Normais 

brasileiras só [foram] estabelecidas, por iniciativa das Províncias, logo após, a reforma 

constitucional de 1834” (TANURI, p. 63), e o modelo implantado, em tais instituições, trazia 

princípios da formação cultural europeia, especificamente a francesa. Ou seja, o 

estabelecimento do ensino simultâneo, conforme manuais pedagógicos de formação docente, 

a exemplo do “Curso Prático de Pedagogia” (GALLEGO, 2011)121. Foucault (2012) expressa tal 

modelo escolar, da seguinte forma:  

 

A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do 

ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema educacional (um aluno que 

trabalha alguns minutos com o professor, enquanto outro grupo fica ocioso e sem 

vigilância). Determinados lugares individuais, tornaram possível o controle de cada 

um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia de tempo de 

aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas 

também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar (FOUCAULT, 2012, p.142). 

 

Encontramos, no período citado, a tendência da escola tradicional ou conservadora, a 

qual tinha como base a transmissão cultural e o caráter dogmático dos conteúdos. Tal 

paradigma teve bastante destaque, no final do século XIX e no início da República no Brasil122. 

                                                           
121 Método simultâneo, segundo concepção, inscrita no referido manual, era aquele, segundo o qual, o 
“professor, depois de ter dividido os alunos em certo número de classes, instruía todos simultaneamente ” 
(GALLEGO, 2011, p. 10).   
122 Contudo, no Brasil ainda se encontram práticas pedagógicas atuais apoiadas nesse movimento. 
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Esse propunha que, o responsável pelo processo de ensino e aprendizagem fosse o/a docente 

(detentor/a do conhecimento), devendo conduzir as aulas, principalmente, pela exposição 

oral. Nesse modelo, os/as discentes tinham a função de receber passivamente a transmissão 

dos conteúdos escolares. 

 Por volta dos anos 1920, a partir das contribuições da Psicologia123, o indivíduo é visto 

como responsável pela aquisição do conhecimento, sendo participante ativo na construção 

do seu conhecimento. Nesse período, despontou o movimento da Escola Nova, nas Escolas 

Normais. Por meio dos ideais da Escola Nova, os procedimentos de formação docentes e as 

metodologias, conhecidas como ativas, valorizavam a participação ativa do/da aluno/a no 

desenvolvimento de habilidades, dos relacionamentos, da autorrealização, dos sentimentos e 

da autoavaliação.  

Em 1932, constituiu-se um novo programa para as Escolas Normais, e posteriormente, 

foram estabelecidos cursos de nível superior (Pedagogia e Licenciatura) 124. Originou-se, dessa 

forma, uma ruptura na formação de professores/as: (1) específica, para disciplinas de nível 

secundário, subordinadas aos cursos de licenciaturas; e, (2) exclusiva, para docente de Escolas 

Normais, de 1946 a 1971, dividido em ciclo ginasial e ciclo colegial, do curso secundário. 

(SAVIANI, 2005; HILSDORSF, 2003; ROMANELLI, 2012). 

Com o golpe militar de 1964 e as resultantes legislações sobre o ensino (1968 e 1971), 

a organização da educação brasileira foi modificada. O Ensino Básico foi reorganizado em 

Ensino Primário e Médio (ginásio e colegial). As Escolas Normais desapareceram e foram 

substituídas por habilitações específicas, de segundo grau, para atuação em magistério125. Por 

meio dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM)126, o governo 

federal planejou um processo de formação inicial e continuada para professores/as de 

Educação Infantil e de séries iniciais do primário (1ª a 4ª). Uma das primeiras políticas voltadas 

                                                           
123 Especificamente trata-se da abordagem de Carl Rogers, centrada na pessoa, que estimulava aos/às alunos/as 
terem liberdade, para aprender e o educador/a a ser especialista em relações humanas (ROGERS, 1973).  
124 Apesar dessa ruptura, em 1932, foi escrito O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um documento 
elaborado por 26 educadores/as (Anísio Teixeira, Cecília Meireles, Lourenço Filho, dentre outros/as), - 
fortemente inspirados pelas ideias de educação, das tendências da Escola Nova - sob o título “A reconstrução 
educacional no Brasil: ao povo e ao governo”. Tal documento previa um sistema completo de educação (do 
jardim da infância até a Universidade), gratuito até os 18 anos; defendia a criação de fundos para a manutenção 
do ensino. Infelizmente, com a promulgação da Constituição de 1937, tais avanços previstos na constituição 
anterior, foram suprimidos. A tendência da Escola Nova só atingiu seu auge na década de 1960. (AZEVEDO, 2010). 
125 Os profissionais, que obtiveram tal habilitação até 2012, poderiam exercer o magistério na Educação Infantil 
e séries iniciais (1º ao 5º) do atual Ensino Fundamental.  
126 Foram implantados, inicialmente, em seis estados e, em seguida, estendidos a outros nove. Tais centros foram 
encerrados em 1991.   
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para formação continuada, foi a menção dessa necessidade, na Lei de Diretrizes e Bases para 

o ensino de 1º e 2º graus (1971), que afirmava:  

 

1° Os estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus funcionarão, entre os períodos 

letivos regulares para, além de outras atividades, proporcionar estudos de 

recuperação aos alunos de aproveitamento insuficiente e ministrar, em caráter 

intensivo, disciplinas, áreas de estudo e atividades planejadas com duração 

semestral, bem como desenvolver programas de aperfeiçoamento de professores e 

realizar cursos especiais de natureza supletiva. (BRASIL, 1971, art. 11º, grifo da 

autora). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2 º graus enunciava, também, que: “os 

sistemas de ensino estimularão, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e 

atualização constantes dos seus professores e especialistas de Educação”. (BRASIL, 1971, art. 

38º). Notamos que, a falta de regulamentos para a realização dos cursos de aperfeiçoamento 

provocou variadas interpretações e ações diferentes127.   

Desta forma, nesse período, percebe-se o avanço do movimento tecnicista, 

representado pela racionalidade técnica e industrialização acelerada. A concepção tecnicista 

passou a orientar os modelos de formação de professores/as (enfatizavam as técnicas de 

ensino), as práticas pedagógicas e as políticas de educação. Segundo o movimento citado, a 

supervalorização tecnológica e os processos metodológicos eram extremamente importantes, 

para formar alunos/as produtivos/as e capazes de atuar nas grandes indústrias, que se 

criavam, ou se instalavam no país naquele momento.  

Pela vertente tecnicista, os/as docentes não eram responsáveis pelo próprio 

planejamento, mas uma equipe técnica era quem o realizava. O processo de avaliação tinha 

meios sofisticados e técnicos. Isto é, o/a professor/a exercia o papel de técnico da educação, 

devendo aplicar avaliações para verificar a produtividade discente; o/a estudante, por sua vez, 

precisava ser produtivo/a, e reproduzir nas avaliações todos os conhecimentos estudados em 

aula (GIRALDELLI JUNIOR, 2001; HILSDORSF, 2003; ROMANELLI, 2012). Divergindo desse 

movimento, é importante salientar que, nesse período, as ideias de Paulo Freire passaram a 

‘engrossar’ os movimentos populares, os quais denunciavam as condições opressivas e 

                                                           
127 No entanto, coexistiam duas orientações com relação à formação continuada: reciclagem e capacitação. A 
primeira consistia, principalmente, em atualizar os/as mestres/as nos conhecimentos disciplinares, para 
atingirem uma proximidade maior com a produção de conhecimentos científicos das universidades. A segunda, 
sem deixar de lado, a atualização, dedicava-se mais ao ‘treinamento’ desses/dessas, no que se refere ao 
conhecimento de técnicas e à aplicação de recursos de ensino (GATTI; BARRETO, 2009). 
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alienantes do povo. O autor fundamentou os mecanismos de opressão das sociedades de 

classes, além de desenvolver outros princípios e práticas, que inspiraram professores/as no 

mundo todo128.  

A partir da década de 1980, com a redemocratização no Brasil, tendências relacionadas 

às teorias críticas e progressistas despontaram; essas novas teorias contestavam o sistema 

capitalista. Em algumas universidades se apresentava a formação do/da educador/a, como 

agente de transformação, além de mediador/a do conhecimento; formulava-se, também, a 

premissa, na qual, a prática educativa deveria estar alicerçada ao contexto social. O/a 

educando/a, nessa perspectiva, teria o papel ativo e construtivo na elaboração de seu 

conhecimento, além de ser um agente propositor de mudanças129.  

Com base nesses paradigmas da educação brasileira, demonstramos, sinteticamente, 

o que Kaplún (1998) chama de modelos de Educação, segundo as formas de comunicação, no 

quadro Modelos de Educação de Kaplún (Figura 38). Neste modelo, o autor relaciona os 

processos educativos e comunicativos à formação de cidadãos/ãs. No primeiro modelo, a 

comunicação é unidirecional (com ênfase nos conteúdos), e tem o objetivo da reprodução 

social, a manutenção do status quo, formando pessoas dogmáticas e inferiorizadas, isto é, 

‘dóceis’ para obedecer um líder autoritário. No segundo, os/as estudantes são incentivados/as 

a fornecer algum tipo resposta aos/às docentes, mas com o objetivo de corresponder ao 

padrão e/ou comportamento desejado pela sociedade, que, no caso das classes populares, é 

a domesticação. E, por fim, no terceiro exemplo, preconiza-se a educação mediante 

comunicação participativa, com a finalidade de formar futuros cidadãos/ãs críticos/as e 

transformadores/as das estruturas sociais.  

                                                           
128 Paulo Freire escreveu acerca de princípios, como: o reconhecimento do cotidiano do/da aluno/a; o papel do 
professor/a, como mediador/a entre o/a estudante e o conhecimento; o ensino de conteúdos desvelando a 
realidade; a elaboração de uma práxis educativa, a qual desperta a consciência crítica; o estímulo pelos/pelas 
educadores/as de uma educação baseada no diálogo problematizador, para o/a educando/a ser ativo/a e 
participativo/a em seu processo de ensino e aprendizagem (FREIRE, 1986, 1993, 1998).  
129 Essa perspectiva educacional tem como influenciadores teóricos, Paulo Freire, Piaget e Vygostsky e outros, 
tendo maiores repercussões, nos finais dos anos 1990.  
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Figura 38: Modelos de Educação de Kaplún (1998) 

 

Fonte: Bierwagen (2021), elaborado com base em Kaplún (1998). 

 

As políticas educacionais elaboradas, na década de 1990, tiveram como objetivos:   

favorecer interesses econômicos e, de certo modo, contribuir para a mundialização financeira. 

As agências multilaterais (UNESCO130, ONU, OCDE) forçaram às políticas sociais uma 

orientação mercadológica e neoliberal, para dar prioridade ao processo de ‘desenvolvimento 

humano’. (ABUCHAIM, 2018).   

Na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia131, 

em 1990, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 157 países 

(inclusive o Brasil), assumiram o compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o 

acesso à escola até o ano 2000. Na Declaração de Jomtien, foi reconhecida a necessidade da 

                                                           
130 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), organismo internacional, 
que representa as Nações Unidas, foi fundada em 1945. Objetiva contribuir com ações educacionais no mundo 
inteiro, no sentido de veicular paz e segurança aos cidadãos.   
131 Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia (1990) pode ser acessada por meio 
do link: <http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2021.  

Modelos de Educação Características

Com ênfase nos conteúdos

Com ênfase nos processos

Formar as pessoas e levá-las a transformação da realidade em que vive. Tem o aporte 

teórico nos princípios de Paulo Freire. A educação é um processo em grupo. O/a 

professor/a é um facilitador/a, problematizador/a e ouve as expressões dos/das alunos/as 

para que estes/estas avancem em seus processos. Tal ideia preconiza a solidariedade, a 

cooperação, a criatividade e o potencial dos indivíduos. O processo educativo é 

permanente de ação-reflexão-ação. Estimula a discussão, a participação, o diálogo e a 

reflexão de todos/todas envolvidos/as. Tem o compromisso social (mensagem) de libertar 

o sujeito para que ele pense criticamente. 

Transmissão de conhecimentos (mensagens) . O/a docente é o/a protagonista, o/a 

emissor/a, o/a comunicador/a (fala, sabe os conteúdos, etc). O/a estudante tem o papel 

passivo e receptor/a (ouvinte, leitor/a, seu conhecimento, experiências e vivências não 

são valorizadas). Ele/Ela deve memorizar os conteúdos e, necessita reproduzi-los em 

avaliações. Fomenta-se: o autoritarismo que o/a aluno pode interiorizar e transferir para o 

plano político e social; a manutenção do status quo; o individualismo; a “mente 

dogmática” e acentua-se o sentimento de inferioridade dos/das estudantes das classes 

populares. Comunicação uniderecional. 

Com ênfase nos efeitos

Condiciona comportamentos e gera hábitos.  O/a professor/a (comunicador/a) tem o 

papel de persuadir o/a aluno/a (receptor/a, em seu estado de “ignorância”) a ter novos 

hábitos, atitudes por meio de recompensas. Os aportes teóricos são do behaviorismo de 

Skinner  e psicologia comportamemtal de Pavlov.  A concepção de hábito e 

comportamento são considerados automáticos e sem reflexão. Evidencia-se nos/nas 

estudantes uma “pseudoparticipação”, o hábito deve ser guiado/a por outros/as, o 

individualismo, consumismo, visão fragmentada do conhecimento e adaptação ao status 

quo  (efeito domesticador). Existe o feedback  do aluno/a, mas com o objetivo de fornecer 

a resposta que o/a docente deseja. Além da escola, esse modelo pode ser encontrado por 

meio de medias de massa (televisão, rádio, revistas, etc.), em técnicas publicitárias e na 

propaganda política eleitoral. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
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valorização dos profissionais de magistério de Educação Básica, e a importância da educação 

continuada, suprindo carências de alfabetização e gestão educacional, além de estimular 

formulação de legislações educacionais e Planos de Educação (WORLD CONFERENCE ON 

EDUCATION FOR ALL, 1990).   

Corte et. al. (2018, p. 92) expõem que no ano de 2000, no “Fórum Mundial de Dakar”, 

países membros da UNESCO (inclusive o Brasil), comprometeram-se a reafirmar/ampliar as 

metas de educação para todos de Jomtien e assinaram o Marco de Ação de Dakar Educação 

Para Todos (2001), assumindo a incumbência de melhorar o status, a autoestima e o 

profissionalismo docente. 

Conforme Moreira e Lara (2012); e Corte et. al. (2018), os principais documentos de 

orientações das agências intergovernamentais, nos períodos de 2000 a 2018, buscaram 

implementar políticas públicas educacionais132, orientações e diretrizes sobre a formação de 

educadores/as:   

 
1) OCDE (1988)133: Centro para investigação e Inovação Educativa (1988). 
2) BANCO MUNDIAL: Relatórios sobre o Desenvolvimento Mundial (1990, 

1995, 1996).  
3) CEPAL: Panorama social da América Latina (2005).  
4) OCDE. Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA (2000 a 

2019)134; Programa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem - TALIS 
(2008-2019)135. 

5) UNESCO: Marco de Ação Dakar (2000); Relatório de Monitoramento Global 
de Educação para Todos (2005); Relatório Educação para Todos 2000-2015 
(2015); Declaração de Incheon (2015); Relatório do Monitoramento Global 
de Educação para Todos – Igualdade de Gênero (2018). 
 

Moreira e Lara (2012); Corte et. al. (2018) destacam que, as principais categorias de 

recomendações políticas de tais organismos para Educação e políticas de formação docente, 

                                                           
132 Políticas públicas são um conjunto de ações, programas e atividades realizadas pelo Estado, diretamente, ou 
indiretamente, com a participação dos entes públicos ou privados, que tem o objetivo de equacionar os 
problemas sociais e políticos, conforme as demandas da sociedade civil (SECCHI, 2013). As políticas públicas 
educativas são aquelas voltadas para equacionar os problemas sociais e políticos relacionados a esta área. É 
importante destacar que, a formulação de políticas públicas não é uma tarefa simples, e tem interferência de 
vários elementos; estando atreladas ao cenário cultural, político, econômico e social (inter)nacional.  
133 A OCDE foi criada em 1961, na França. É intitulada Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico.   
134 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA iniciou em 2000. Disponível em: 
http://www.oecd.org/pisa/. Acesso em: 10 fev. 2021. 
135 O Programa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem – TALIS -, avalia o ambiente de aprendizagem e as 
condições de trabalho dos/das docentes, em diferentes países. Disponível em: 
http://www.oecd.org/education/talis/. Alguns resultados do Talis no Brasil: 
http://www.oecd.org/education/school/TALIS-2013-country-note-Brazil-Portuguese.pdf. Acesso em: 11 fev. 
2021. 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/education/talis/
http://www.oecd.org/education/school/TALIS-2013-country-note-Brazil-Portuguese.pdf
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foram:  

 

UNESCO: direito humano; qualidade; aprender a aprender, a fazer, a conviver; 

educação para o trabalho; desenvolvimento sustentável; expansão e melhoria; 

focalização à educação básica primária, às meninas, aos pobres; equidade; a 

necessidade de priorizar a valorização e a qualificação docente; reforçar a 

importância da capacitação dos/das professores/as na utilização competente das 

tecnologias da informação e comunicação.    

 

CEPAL: equidade; transformação produtiva; desenvolvimento sustentável, 

focalização à pobreza; educação para a competitividade.  

 

BANCO MUNDIAL: desenvolvimento sustentável; focalização à pobreza; capital 

humano (investimento na formação dos profissionais qualificados para a docência); 

qualidade; descentralização. 

 

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

promover avaliações diagnósticas, que contribuam na revisão das políticas 

educacionais para o desenvolvimento profissional docente e sua qualificação.  

 
Apreendemos nesses documentos que, as finalidades da educação estavam voltadas 

para - o trabalho, a produtividade, a competitividade, a eficiência, a sustentabilidade e a 

equidade. Além disso, propuseram a valorização e a formação docente (também, para o uso 

competente das TIC), com base em avaliações diagnósticas. Para Corte et. al. (2018), as 

(re)formulações das políticas públicas educacionais introduzidas no Brasil passaram a alinhar 

educação às prioridades, indicadores e dinâmicas da mundialização financeira: 

 

Com base nas dimensões de inclusão social, alfabetização, valorização da 

diversidade e da multiculturalidade, formação profissional docente, avaliação 

[alinhada aos indicadores], educação para a competitividade e trabalho, 

intersetorialidade, e redes de produção do conhecimento (CORTE et. al., 2018, p. 

99).  

 

Embora, tal perspectiva, em alguns aspectos, fossem dissonantes das demandas da 

educação brasileira136, a configuração de políticas públicas no Brasil materializou-se pela 

aprovação de leis, decretos e outros documentos complementares (pareceres, parâmetros, 

portarias, diretrizes orientadoras e reguladoras), os quais representaram um marco na 

                                                           
136 Concordamos que, fatores como a inclusão social, a alfabetização, a formação profissional docente, a 
valorização da diversidade e da multiculturalidade, a formação profissional e as redes de produção do 
conhecimento fazem parte das demandas da educação brasileira.  
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institucionalização das políticas públicas brasileiras, e impulsionaram vários programas 

educacionais.    

Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (posteriormente, com o texto 

alterado em 2009, 2013 e 2017), em seu artigo 61, mencionou que a formação de profissionais 

da educação, de modo a atender aos objetivos, dos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

e às características de cada fase do desenvolvimento do/da educando/a, teria como 

fundamentos a associação entre teorias e práticas. Inclusive, mediante a capacitação em 

serviço; a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério, podendo 

utilizar recursos e tecnologias de educação à distância, e o aproveitamento da formação, e 

das experiências anteriores, em instituições de ensino, e em outras atividades. (BRASIL, 2017b, 

grifo da autora).  

No artigo 62, encontramos o texto: “garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais [...] no local de trabalho, ou em instituições de Educação Básica e Superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena, ou 

tecnológicos e de pós-graduação”. Já o artigo 67, parágrafo II, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

prevê aos sistemas de ensino promoverem “a valorização dos profissionais de educação, 

assegurando-lhes: aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico para esse fim” (BRASIL, 2017b, grifo da autora). E, no artigo 63, da LDB, encontramos 

como atribuição dos Institutos Superiores de Educação, os “programas de educação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis” (BRASL, 2017b).  

Após a promulgação da LDB, destacam-se os principais encaminhamentos conduzidos 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), correspondente à formação continuada de 

educadores/as (Figura 39):   
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Figura 39: Ações do governo federal que pretendiam auxiliar na formação continuada 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

(1)Mais informações disponíveis em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7219.htm 
(2) Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao--basica/observatorio-da-educacao 

 
Interessa destacar, também, a proliferação de estratégias de intervenção privada, 

desde 2002, como a realização de consultorias, de convênios, de parcerias público-privadas, 

de assessorias diversas, de elaboração de pesquisas, de avaliações e do exercício protagonista 

de grupos organizados da sociedade civil, os quais conduzem o debate e as políticas públicas 

devido às suas redes de influência e as suas ações de mobilização social (MARTINS, 2016; 

UCZAK et.al., 2020). Fundações, institutos familiares privados e organizações sem fins 

Ações Finalidade

Parâmetros Curriculares Nacionais (Ciclo I e II, Ensino Médio) em 1998

Propõe a formação continuada como um processo reflexivo e crítico sobre a prática

educativa (não um acúmulo de cursos e técnicas). Preconiza o investimento no

desenvolvimento profissional docente intervindo em suas reais condições de

trabalho. 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), criada pelo Decreto nº 5.622 de 

2005

Ampliação da oferta da formação superior em nível de graduação e pós-graduação

(lato sensu). A UAB, no que tange à formação dos profissionais da educação focou

nos/nas docentes que atuam na Educação Básica, nas equipes diretivas, nos

dirigentes municipais, entre outros. 

Meta 16: Formar 50% (cinqüenta por cento) dos[/das] professores[/as] da Educação

Básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu , garantir a todos formação

continuada em sua área de atuação.

Meta 16.1 : Realizar, em regime de colaboração, planejamento estratégico para

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva

oferta por parte das instituições públicas de Educação superior, de forma orgânica e

articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível 

superior, Resolução CNE/CP n. 2/2015 (BRASIL, 2015)

Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior

(cursos de licenciatura, de formação pedagógica para graduados/as e cursos de

segunda licenciatura) e para a formação continuada.

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica atuação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), Decreto n. 6775/2009

Fomentar programas de formação inicial e continuada, entre os quais se destaca o

(1) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)[1] -

professores/as de licenciaturas, alunos/as de licenciaturas e docentes de rede

pública desenvolvem projetos e trabalhos compartilhadamente; (2) e o

Observatório da Educação [2] - para proporcionar a articulação entre pós-graduação,

licenciaturas, escolas de Educação Básica , estimular a produção acadêmica e a

formação de recursos para pós-graduados/as, em nível de Mestrado e Doutorado.

Plano Nacional de Educação (2014-2020)

 Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, 

Decreto n. 8.752/2016

Instituir a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica e 

revogando o Decreto n. 6.775/2009. 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, criado em 2004
Articulação da formação continuada à pesquisa  e, consequentemente, à produção 

acadêmica desenvolvida nas Universidades. 

Pró-Licenciatura, criado em 2005

Relacionado à formação inicial à distância de professores/as  em serviço, utilizou-se 

de estudos referentes às fragilidades da formação dos/das docentes atuantes no 

Ensino Fundamental e Médio.

Implementação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica), pela Lei 11.494/2007

Possibilitar a redistribuição de recursos para a remuneração de profissionais do

magistério do município em efetivo exercício na Educação Básica pública , 

permitindo também reumuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e

dos/das profissionais da educação.
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lucrativos137 têm produzido conteúdos pedagógicos e elaborado metodologias de formação 

docente, em exercício. Mas, não somente isso, eles têm participado nas discussões sobre a 

reforma do Ensino Médio, bem como, foram os porta-vozes, em debates, acerca dos desafios 

da Educação, tendo em vista as eleições em 2018. Notamos a ausência de docentes e demais 

profissionais da Educação em tais debates138.     

No texto da Base Nacional Comum Curricular, nota-se a necessidade da “criação e 

disponibilização de materiais de orientação para docentes, bem como, manter processos 

permanentes de formação docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos 

processos de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2017b, p. 17), sendo responsabilidade direta 

da União, a revisão da formação inicial e continuada alinhadas à BNCC. Em diálogo com a 

BNCC, a Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação Básica (2020b) 

referente à formação para a comunicação e novas tecnologias, prevê as competências 

profissionais exigidas aos/às educadores/as, como: 

 

                                                           
137 Temos, como exemplos: (1) O Instituto Inspirare, presidido por Bernardo Gradin, que com sua família ocupa 
o 57° lugar na lista dos 70 maiores bilionários brasileiros (FORBES BRASIL, 2020). Entre os eixos de atuação do 
instituto, estão a educação integral e oferta de ‘ferramentas pedagógicas’. Tem parcerias com diversas 
Secretarias Municipais de Educação, dentre elas a do município de São Paulo. Fonte: 
http://inspirare.org.br/category/quem-somos; (2) a Fundação Lemann, que leva o nome de Jorge Paulo Lemann, 
o empresário mais rico do Brasil (FORBES BRASIL, 2020). Um dos principais focos de atuação da fundação é o uso 
das tecnologias, em sala de aula, por exemplo, aplicativos e plataformas como Khan Academy, parcerias com 
Google org. Adquiriu a “Revista Nova Escola” e “Gestão Escolar”, da Fundação Victor Civita; (3) O Instituto 
Unibanco se define como “uma das instituições responsáveis pelo investimento social privado do Itaú Unibanco”, 
e concentra sua atuação no Ensino Médio. É presidido por Pedro Moreira Salles, cujo patrimônio familiar lhe 
garante a 18ª colocação, na lista dos mais ricos do país (FORBES BRASIL, 2020). Fonte: 
http://www.institutounibanco.org.br/sobre/; (4) Instituto Natura, presidido por Pedro Villares, busca o 
fortalecimento de pessoas e organizações, as quais fazem parte da área educacional, em prol de uma educação 
de qualidade. Incentiva professores/as no uso de ferramentas pedagógicas alinhadas ao mundo digital. Fonte: 
http://www.institutonatura.org.br/iniciativa/; (5) Instituto Airton Senna, presidido por Viviane Senna, visa 
promover a conexão entre a produção de conhecimentos científicos e a prática de educadores/as, com objetivo 
de fundamentar inovações. Possui programas de ‘letramento’ em linguagens de programação, voltadas ao 
desenvolvimento do pensamento computacional nos/nas estudantes de escolas públicas do Ensino 
Fundamental. Fonte: https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/Atuacao.html#atuacao; e (6) Movimento 
Todos pela Educação é  uma organização sem fins lucrativos, composta por diversos setores da sociedade 
brasileira, com o objetivo de assegurar o direito à educação. Dentre os mantenedores e parceiros têm: Fundação 
Educar DPASCHOAL, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação Telefônica, Gerdau, SUZANO, Fundação 
Lemann, Instituto Península, Instituto Natura, Instituto Samuel Klein, Fundação Victor Civita, Rede Globo, dentre 
outros. https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/o-todos/#bloco_76   
138 Para discutir os “Desafios da Educação”, no programa do “Roda Viva”, exibido em 20/08/2018 (disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=c77LA3k1CbA), foram convidados: um representante do Instituto Airton 
Senna; um professor da Universidade de São Paulo; um representante da ONG Movimento Todos Pela Educação, 
um representante da Fundação Lemann; e uma jornalista, cujos artigos referem-se ao tema da Educação, no 
“Jornal Folha de São Paulo”.  

http://www.institutounibanco.org.br/sobre/
http://www.institutonatura.org.br/iniciativa/
https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/Atuacao.html#atuacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/o-todos/#bloco_76
https://www.youtube.com/watch?v=c77LA3k1CbA
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  a compreensão, a utilização e a criação de TIC de forma crítica, ética, reflexiva nas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se “comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo, e a autoria na vida 

pessoal e coletiva” (BRASIL, 2020, p. 14).  

  o conhecimento e a utilização de diferentes “linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital-; linguagens artísticas, 

matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, em diferentes contextos, e produzir sentidos, que levem ao entendimento 

mútuo” (BRASIL, 2020b, p. 14). 

 

Notamos que, na Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação 

Básica (2020b), nos deparamos com os fundamentos da formação inicial e continuada, sob 

uma ótica pragmatista de desenvolvimento de ‘competências’ e ‘habilidades’ dos/das 

docentes. Conquanto, seja importante os/as docentes compreenderem e usarem TIC, bem 

como, as diferentes linguagens, o documento pouco inter-relaciona tais competências com os 

fenômenos sociais, culturais, econômicos, ideológicos e políticos. Na perspectiva da interface 

Comunicação/Educação, a formação docente para/com/sobre as TIC e as linguagens 

midiáticas enseja o entendimento de que, tais dispositivos sejam estudados e apropriados de 

modo abrangente, percebendo as maneiras de ser/existir “com e no interior de mensagens 

evidenciadas pelos veículos de comunicação” (CITELLI, 2007, p. 7). A seção, a seguir, discutirá 

a formação docente para a comunicação, as tecnologais de informação e comunicação, e os 

media.  

 

5. 4 Formação continuada docente para a comunicação e novas tecnologias 

 

Quando se fala em formação continuada docente, no âmbito dos dispositivos 

tecnocomunicativos e das linguagens midiáticas, do que estamos tratando? Analisemos, o que 

escreveu Citelli (2010, p. 81) sobre “o potencial oferecido pelos distintos dispositivos, que 

fazem parte dos sistemas comunicacionais”: 

 

[...] Trouxe consigo a possibilidade de cruzamento dos signos e códigos diferentes e 

de elaborar mensagens diversificadas. Os discursos verbais e não verbais, as 

hipertextualidades, as estratégias de interconectividade, para ficarmos nalguns 
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marcadores, permitem à representação/construção de valores, conceitos, ideias, 

circular pelos vários suportes de comunicação, às vezes, de maneira inusitada, mas 

que resultam em aberturas para novas formas de ler, compreender, sentir, perceber, 

produzir [...] Preferimos não restringir o problema em pauta ao conceito de 

alfabetização midiática, conquanto possamos englobá-lo no permanente desafio de 

se apreender as múltiplas dimensões discursivas postas em movimento pela 

comunicação contemporânea  (CITELLI, 2010, p. 81-82).   

 

Se os distintos dispositivos, que fazem parte dos sistemas comunicacionais, trouxeram 

a ampla variedade de múltiplas dimensões discursivas de “cruzar signos e códigos”, “elaborar 

mensagens”, novas formas de ler, de compreender, novas estratégias de interconectividade e 

hipertextualidade, será que a formação do/da docente em exercício, pode restringir-se a um 

conjunto de habilidades e competências? O/a professor/a deve ser alfabetizado, letrado ou ter 

proficiência para usar os dispositivos tecnocomunicativos? 

 Inicialmente, o termo alfabetização e letramento foi usado por autores/as e 

pesquisadores/as relacionadas à área de leitura e escrita da Língua Portuguesa. Nos processos 

de alfabetização e letramentos, com gêneros discursivos textuais escritos convencionais, 

como: contos, fábulas, textos científicos, bulas de remédio, dentre outros.   

Emília Ferreiro (1999), ao lado de Ana Teberosky (1999), empreenderam relevante 

estudo sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita, fazendo descrição esquematizada do 

processo individual para a aquisição da leitura e da escrita. Essa pesquisa, também, auxiliou a 

compreender que, há quatro níveis básicos de evolução da escrita e leitura – pré-silábico,  

silábico sem/com valor sonoro, silábico-alfabético e alfabético. Tais etapas mostram a criança 

ser capaz de superar as barreiras do sistema e, por fim, ler e reproduzir símbolos gráficos139.  

                                                           
139 Pré-silábico: nesta fase, o/a educando/a não distingue o desenho da escrita e não compreende que, a escrita 
representa no papel os sons da fala; ao realizar a leitura, passa o dedo direto pela palavra, não demonstrando a 
pauta sonora das palavras; acredita que, os nomes das pessoas, animais e objetos estão relacionados ao 
tamanho, peso e idade. Por exemplo: pode escrever a palavra elefante com muitas letras.  
Silábico sem valor sonoro: neste nível, a criança já consegue escrever da direita para a esquerda; utiliza letras, 
mas não correspondem às partes sonoras da fala. Já na fase Silábico com valor sonoro, o/a educando/a emprega 
a hipótese, na qual, a escrita representa as partes sonoras da fala, porém, cada letra corresponde a uma sílaba. 
Exemplo:  a palavra PATO é escrita pela criança como A O.  
Silábico-alfabético: neste nível, a criança reconhece que, o esquema desenvolvido de uma letra corresponder à 
uma sílaba não é suficiente, então, acrescenta letras à escrita do nível anterior. Por exemplo: escreve a palavra 
PATO como P T U.  
Alfabético: nesta etapa, o/a estudante consegue efetuar uma análise sonora das palavras que escreve, mas ainda, 
pode haver problemas com a ortografia. Por exemplo: pode escreve a palavra CACHORRO como C A X O R O.   
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A palavra letramento chegou ao Brasil, nos anos 80 do século XX, por meio de Mary 

Kato, na sua obra No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística (1986). Todavia, 

como se pode entender o conceito de letramento? 

A autora Ângela Kleiman (1995) argumenta que, o conceito de letramento está 

associado às práticas de leitura e escrita e aos eventos relacionados ao uso destas. Para Kato 

(1986), o letramento implica formar cidadãos, ‘funcionalmente letrados’, capazes de utilizar a 

linguagem escrita, apenas, para a necessidade individual. A pesquisadora Leda Tfouni (2010), 

sugere o letramento: 

 
[...] como sendo produto do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos 

meios de produção e da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, 

dentro de uma visão dialética, torna-se uma causa de transformações históricas 

profundas, como o aparecimento da máquina a vapor, da imprensa, do telescópio, e 

da sociedade industrial como um todo (TFOUNI, 2010, p.23). 

 

Para a autora, a concepção de letramento está relacionado ao impacto histórico, ou 

consequências da leitura e escrita na sociedade. Nesta perspectiva, Magda Soares propõe um 

conceito de letramento, no seu livro Letramento: um tema em três gêneros (1998), que 

incorpora os conceitos de Tfouni, porém, aprofunda mais a temática, compreendendo o 

mesmo, como o resultado da ação de ensinar, ou aprender a ler e escrever. Ou seja, o estado, 

ou condição, que adquire um grupo social, ou um indivíduo, como consequência de ter se 

apropriado da leitura e da escrita. A autora, chama de literate (letrado), aquele/a que não 

sabe somente ler e escrever, mas também faz uso ‘competente’ e frequente da leitura e 

escrita.  

Portanto, para Soares (2003) é considerado letrado o sujeito, que usa socialmente a 

leitura e escrita, atendendo às demandas sociais implicadas por elas. Segundo a teórica, é 

muito importante o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, através de práticas 

escolares, em eventos variados. Uma dessas habilidades envolve atividades de leitura e escrita 

hipertextuais, exigindo exposição à tela cheia de signos – textos, imagens, vídeos, etc., -

interconectados140. No entanto, Soares (2004) reconhece a integração dos processos de 

alfabetização e letramento no aprendizado do idioma, elaborando as seguintes ponderações: 

 

                                                           
140 Ramal (2002, p. 23) explica que, hipertextos são caracterizados por nós ou ligações, podendo ser construções 
coletivas.  
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A imersão das crianças na cultura escrita, participação em experiências variadas com 

a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros de 

material escrito, e o que é propriamente a alfabetização, de que também são muitas 

as facetas – consciência fonológica e fonêmica, identificação das relações fonema, 

grafema, habilidades de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento 

e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma 

gráfica da escrita-. Por outro lado, o que não é contraditório, é preciso reconhecer a 

possibilidade e necessidade de promover a conciliação, entre essas duas dimensões, 

da aprendizagem da língua escrita, integrando alfabetização e letramento, sem 

perder, porém, a especificidade de cada um desses processos, o que implica 

reconhecer as muitas facetas de um e outro (Ibidem, p.26, grifo da autora). 

 

A pesquisadora Roxane Rojo (2009; 2012) disseminou, no Brasil, os estudos sobre 

multiletramentos do grupo Nova Londres. A partir desses estudos, cabe aos/às educadores/as 

incentivar os/as discentes na elaboração de textos, desenvolvendo habilidades de:  

 

[...] compreender a interação entre imagens, gráficos, desenhos, tipos de letras e 

seus efeitos de sentido; atribuir significados a todos os componentes do texto (esfera 

comunicativa, participantes, tema, apreciação valorativa, modalidade da linguagem) 

(ROJO, 2009, p. 50).   

 

A partir da citação acima, entendemos que, o/a professor/a deve elaborar atividades 

pedagógicas abordando os aspectos multimodais141 dos textos, de modo a auxiliar os/as 

estudantes a serem hábeis no entendimento da interação, entre imagens, gráficos, desenhos, 

etc., e na atribuição de significados a todos os componentes do texto. 

Rojo (2012) propõe práticas de construção de textos, que vão além da escrita manual 

(caneta, giz, lápis, papel, lousa) e impressa, incluindo áudios, vídeos e imagens. No entanto, a 

produção do texto, por esta perspectiva, não deve englobar somente a esfera técnica. Ou seja, 

os produtores/as de textos devem saber usar as tecnologias de informação e comunicação, 

mas, também, serem ser capazes de considerar outros âmbitos, nos quais os textos produzem 

significados, como: “a esfera comunicativa, o público, o tema e a modalidade de linguagem” 

(ROJO, 2009, p.50); a cultura, na qual, está situado/a; a compreensão dos textos 

                                                           
141 Textos multimodais introduzem várias linguagens e discursos, como, por exemplo: a linguagem verbal - oral 

e escrita; diversos recursos visuais e midiáticos - colunas, linhas e blocos visuais para orientar a leitura; letras, de 
cores e fontes, que remetem a certos contextos e significados; uso de vídeos, animações, ícones, dentre outros 
(LEMKE, 2010; KRESS, 2011; ROJO, 2012; SILVA, 2016). 
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hipermidiáticos142; e, por fim, refletir sobre os usos sociais dos gêneros do discurso (ROJO, 

2012; LITTO, 2008).  

Com o advento do emprego cotidiano dos dispositivos digitais, alguns autores sugerem 

o letramento digital, que integra: (1) habilidades de leitura e escrita hipertextual e interação 

“através de uma variedade de plataformas, ferramentas e meios” (BRYDON, 2011, p. 105); (2) 

o entendimento do uso seguro e ético dos sites e páginas da internet (HOFSTETTER, 1998; 

ROJO, MOURA, 2019); (3) uma compreensão das características, capacidades e aplicações de 

computador (SIMONSON et. al, 1987, GLISTER, 1997).  

Com o apoio de pesquisas nas áreas de Comunicação, Estudos Culturais, Sociologia, o 

termo letramento foi associado às habilidades de leitura e escrita, desenvolvidas pelos 

sujeitos, no uso dos media e das tecnologias de informação e comunicação. Passarelli (2010) 

chama de literacias de mídia e informação (MIL), condição, na qual, as pessoas têm 

habilidades de:  

 

[...] ler, escrever, interagir, comunicar-se por meio da linguagem de multimídia, 

reconhecendo as práticas sociais e gêneros textuais, que envolvem cada elemento 

dessa interface[...], engloba tanto o conhecimento dos recursos informacionais e a 

habilidade de identificá-los, localizá-los, avaliá-los, organizá-los, quanto o poder de 

recriar problemas (Ibidem, p. 73, 74). 

 

Bonami (2016) fez um estudo dos documentos oficiais da UNESCO, entre os anos de 

1982 a 2014, constatando como esse órgão sugere o desenvolvimento de literacidade para o 

uso dos media e das tecnologias digitais, durante esses anos, chegando ao cidadão do século 

XXI. O documento elaborado em 2013, pela UNESCO, traduzido para o português, como 

Currículo Alfabetização Midiática e Informacional de Formação de Professores, defende um 

conjunto de orientações, nas quais, os/as educadores/as possam ser alfabetizados/as, ou 

letrados/as midiática e informacionalmente. Entre essas proposições estão diversas 

competências, por exemplo: a compreensão das funções dos media e dos provedores de 

informação; a avaliação crítica das informações, no contexto específico e amplo de sua 

produção; a verificação da confiabilidade das fontes, criando e apresentando as 

                                                           
142 Hipermidiático vem do termo hipermídia. Este termo refere-se à plataforma, a qual inclui vários tipos de media 
- (hiper)textos, áudios, vídeos, animações, gráficos –, prevendo a interatividade dos/das usuários/as. É possível 
encontrar plataformas hipermidiáticas em televisões inteligentes (SMART TV), livros eletrônicos, tablets, jogos e 
aparelhos de celulares.  
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informações/media, em diversos formatos; ter a capacidade interpretativa, sistematizadora e 

criadora, mediante a multiplicidade de informações e plataformas; além de outras atribuições  

(WILSON, et. al., 2013). 

Em Buckingham (2010), teórico inglês, temos os vocábulos letramento midiático. Para 

o autor, tal termo não compreende, apenas, o uso funcional do computador - usar o teclado; 

fazer pesquisas na internet; saber localizar e selecionar navegadores; usar hyperlinks e 

mecanismos de buscas; dentre outros – mas, envolve as habilidades de empregar e avaliar a 

informação de forma crítica. Ele chama de letramento midiático: “o fazer perguntas sobre as 

fontes de informação, os interesses dos produtores” (Ibidem, p. 48); as formas como os media 

representam o mundo; e a compreensão dos “desenvolvimentos tecnológicos [que] estão 

relacionados às forças sociais, políticas e econômicas mais amplas” (Ibidem, p. 49). O autor 

identifica o letramento midiático através dos seguintes fatores: representação, língua 

(códigos, gêneros, convenções), produção e audiência.  

Na visão de Buckingham (2010), a representação é a capacidade do indivíduo entender 

e identificar quais são os pontos de vista, as vozes, as ideologias representadas e certas formas 

de comunicação nos media digitais. Por sua vez, a produção envolve “saber quem está 

comunicando para quem e por quê”. Como audiência, o público assume o papel de leitor/a, 

ou usuário/a, fazendo “autorreflexão de como a mídia é utilizada para diferentes públicos 

e/ou grupos sociais” (Ibidem, 2010). Em entrevista à Revista Comunicação & Educação, 

Buckingham enfatizou que, os/as docentes sempre aplicaram diversos media – livros, filmes, 

etc. –, como ferramentas instrumentais de apoio/auxílio audiovisual, contudo, não 

aproveitaram as habilidades e os conhecimentos levados pelos/pelas estudantes às salas de 

aulas, derivado desses dispositivos. Na entrevista, o autor sugeriu a educação midiática, em 

uma abordagem de currículo transversal, mais abrangente, sobre a cultura e a comunicação.   

Para isso, defende a escola/docente fazer: “a ponte entre as experiências cotidianas  e  

o  conhecimento escolar”, vinculando às lutas políticas “mais amplas pela educação como um 

todo” (CALIXTO, et. al., 2020, p. 130, p. 130); e participar na formulação de novos currículos 

escolares. Ele concorda com o pragmatismo educativo, em tratar problemas, como a 

desinformação, a segurança online, o cyberbullying, os discursos de ódio, a pornografia 

(Ibidem, p. 133), etc. No entanto, sugere a superação de que, o papel do professorado seja de 

“uma  espécie de salvador ou protetor moral” (Ibidem, p. 136), para chegar ao entendimento, 

de modo integral: das “dimensões econômicas da internet”, do “sistema de capitalismo 
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digital”, do “funcionamento dos sistemas de algoritmos”, “de pesquisas de recomendação”e 

“como os dados são comprados e vendidos” (Ibidem, p. 136).  

Além disso, o autor apoia a formação inicial e profissional docente aprofundada nesta 

temática. Propõe nos sistemas educativos terem pessoas especializadas nos media, 

necessitando “saber muito sobre toda uma gama de diferentes formas de [media], indústrias  

midiáticas, teorias acadêmicas e métodos de análise dos meios” (Ibidem, p. 134). 

Acrescentamos à nossa discussão, a visão de Meyrowitz (2001), que traz o 

entendimento de múltiplas alfabetizações midiáticas, tendo como eixos três conceitos, 

associados à concepção dos media: 

 (1) como conteúdos, condutores de mensagens;  

 (2) apresentando gramáticas distintas; e, 

 (3) como ambientes, com influência das características micro e macro, de cada 

categoria de meio.  

Dialogando com os autores anteriores, Livingstone (2011), também, propõe a 

multiplicidade de alfabetizações/letramentos: midiática, informacional, propagandística, de 

jogos, imagético, etc.  

Em 2018, foi divulgado o documento Unesco ICT Competency Framework for 

Teachers (UNESCO, 2018), o qual elenca algumas das prioridades para o desenvolvimento 

profissional dos/as docentes referentes às TIC: uso de recursos educacionais abertos, 

tecnologias móveis, inteligência artificial e programação. No ano de 2017, foi publicada a 

proposta da organização espanhola, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (INTEF, 2017), definindo as competências digitais docentes, 

em três níveis (inicial, médio, avançando), nos âmbitos de: (1) informação, (2) 

comunicação, (3) criação de conteúdo, (4) segurança e (5) resolução de problemas. 

Em 2017, foi lançado, o documento de referência European Framework for the 

Digital Competence of Educators: DigCompEdu (REDECKER; PUNIE, 2017), que propõe 

categorizar as 22 competências digitais dos/das docentes europeus/europeias, em seis 

grandes áreas: 

 

(1) Engajamento profissional, o uso das tecnologias digitais para comunicação, 

colaboração e desenvolvimento profissional; 

(2) Recursos digitais, fornecimento, criação e compartilhamento destes; 
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(3) Ensino e aprendizagem, gerir a utilização de tecnologias digitais, no ensino e na 

aprendizagem; 

(4) Avaliação, o emprego de TIC e estratégias para avaliar os procedimentos 

educativos; 

(5) Engajamento de estudantes, por meio das TIC; e 

(6) Promoção da competência digital dos/das discentes, estimulando a 

comunicação, a criação de conteúdo digital, o bem-estar e a resolução de problemas. 

 

As seis áreas são atravessadas por diferentes estágios, ou níveis de proficiência, 

classificando os/as docentes em:   

 

(A1) Novatos/as - pouco contato, usando TIC, somente, para preparação de aulas, 

processos administrativos, etc.; 

 (A2) Explorador/a - entendem o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação e se interessam em explorá-las;  

(B1) Integradores/as – adaptam e integram os recursos digitais às práticas 

pedagógicas; 

 (B2) Especialistas - selecionam, compreendem criticamente as vantagens e 

desvantagens dos media e dos recursos tecnológicos; 

 (C1) Líderes - têm amplo repertório do uso das tecnologias de informação e 

comunicação, e reflexão contínua sobre suas atividades didáticas; e 

 (C2) Pioneiros/as - experimentam TIC altamente inovadoras e complexas, e/ou 

desenvolvem novas abordagens pedagógicas143.  

 

Na tabela (Figura 40), a seguir, exemplificamos o estágio (C1) Líder associado às seis 

áreas144. 

                                                           
143 Os/as docentes podem fazer a autoavaliação, com base nestes critérios DigCompEdu Frameworks, por 
meio da plataforma da Comissão Europeia, JRC Hub Communities: EUSurvey - Survey (europa.eu). O 
questionário tem 22 indagações, e após o envio das respostas, recebem-se sugestões para ‘melhorar’ o 
ensino. 
144 Outros estágios podem ser visualizados, no Anexo 4. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-PT
https://docs.google.com/document/d/15T985gBB7Zsqgu8Y-M4QVDd7Hdpy-6vsmcUmmeNiWsI/edit?usp=sharing
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Figura 40: DigCompEdu estágio C1 

 

Fonte: Bierwagen (2021), adaptado de Redecker, Punie (2017); Cani (2020). 

 

Puentuedura (2006) e Krumsvik (2011, 2014) propõem, a partir da aplicação das TIC 

pelos/pelas docentes nos processos de ensino-aprendizagem, o modelo SAMR, em quatro 

níveis:  

 

  Adoção/substituição (Substitution), ocorre quando se substitui, ou adota uma 

tecnologia (lousa), por outra (slides) nas aulas, mas a aula continua expositiva;  

  Adaptação/apropriação (Augmentation), decorre da introdução das TIC, com poucas 

alterações; por exemplo, o estímulo de pesquisas em base de dados online;  

  Modificação (Modification), acontece quando existem atividades pedagógicas 

colaborativas, o incentivo à autoria discentes e compartilhamento de recursos digitais;  

  Redefinição/inovação (Redefinition), apresenta-se com o entendimento do papel das 

TIC, no contexto escolar e na sociedade interconectada, e elas redefinem os processos de 

ensino-aprendizagem. 

 

Outro modelo é o TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), no qual, 

Koehler e Mishra (2009), apresentam o conhecimento docente interconectado, em três 

componentes principais: (1) os conteúdos disciplinares (content knowledge – CK); (2) os 

conhecimentos pedagógicos, didáticos e finalidades da educação (pedagogical knowledge); 

(3) e, tecnologias aplicadas aos processos de ensino-aprendizagem (technological knowledge 

– TK).  

  * Avalia e discute estratégias de comunicação.

  * Usa as TIC para o desenvolvimento profissional contínuo.

2. Recursos digitais
  * Identifica, avalia, modifica e cria recursos  digitais de acordo com o contexto de 

aprendizagem, usando uma gama de estratégias avançadas.

3. Ensino e aprendizagem
   * Usa TIC para geração de conhecimento colaborativo de alunos e melhorar as 

estratégias pedagógicas.

4. Avaliação
   * Seleciona, de forma abrangente e crítica, formatos de avaliação digital para 

personalizar feedback e suporte. 

   * Promove a acessibilidade e a inclusão, implementando de forma abrangente      

e crítica a aprendizagem diferenciada e personalizada.

   *  Implementa metodologias ativas.

 * Promove o letramento midiático, a comunicação digital, a colaboração, a 

criação de conteúdo digital e resolução de problemas pelos alunos.

 * Desenvolve de forma estratégica e crítica o uso responsável e seguro das TIC 

pelos alunos.

C1: Líder

1. Engajamento profissional

5. Engajamento de estudantes

6. Promoção da competência digital dos/das 

discentes
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Com base nos modelos anteriores, no documento europeu DigCompEdu e na BNCC, o 

Centro de Inovação para Educação Brasileira (CIEB, 2020a), em 2020, publicou o documento 

Competências digitais na formação inicial dos professores. Este documento prevê que, os 

cursos de licenciaturas brasileiros devam ter disciplinas, contemplando o estudo das seguintes 

temáticas: TIC nos espaços formais e não formais; construção de cursos online, híbridos e 

presenciais; pensamento computacional, cultura maker e tecnologias emergentes (internet 

das coisas, inteligência artificial); processo de produção, gerenciamento e curadoria de 

recursos digitais; metodologias ativas; ferramentas de coleta, organização, análise e 

visualização de dados; bases e repositórios de dados educacionais nacionais e internacionais; 

tecnologias assistivas e plataformas adaptativas; autoformação; linguagens e narrativas 

digitais; direitos de propriedade e licença de softwares, plataformas online, etc.; privacidade, 

segurança digital e cyberbullying. 

Notamos que, os/as docentes terem um checklist completo de competências, para a 

utilização dos media e das TIC, podem transformá-los em ‘operadores competentes’ de 

dispositivos tecnocomunicativos. Contudo, apesar desta visão ser relevante no entendimento, no 

qual, tais recursos devam ser levados para às salas de aula, até o momento, não incorpora, o papel ativo 

docente e discente na elaboração dos saberes e construção de significados, sobre as tecnologias e os 

media. As proposições de tais documentos (DigCompEdu, CIEB) foram elaboradas por especialistas (em 

educação, tecnologias, etc.), pressupondo que, os/as docentes não têm quaisquer conhecimentos 

acerca de tais dispositivos e suas linguagens. Se os/as mestres/as não participaram nas elaborações das 

políticas de formação, e, consequentemente, na elaboração desses documentos, cabendo somente a  

aplicação e desenvolvimento de competências digitais, estamos falando, do fortalecimento e  

envolvimento dos agentes educativos na construção de uma educação democrática? E, na apropriação 

dos recursos tecnológicos e dos media nas práticas pedagógicas de modo crítico? A análise crítica pode 

começar quando os/as educadores/as forem capazes de aderir, ou não, a incorporação dos dispositivos 

tecnocomunicativos nas salas de aulas. 

Neste sentido, a perspectiva da interface da Comunicação  e Educação é abrangente, pois tem 

como premissa inicial a criação de ecossistemas educomunicativos democráticos, nos quais os/as 

mestres/as são participantes ativos no seu processo formativo. A formação continuada em 

comunicação e novas tecnologias, nesta ótica, incorpora a ideia de elaboração de múltiplas 

alfabetizações e letramentos (midiáticos, digital, informacional, etc.), que abrangem o 

desenvolvimento de competências técnicas, como, saber gerir conteúdos digitais, usar aplicativos, 
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produzir com os media, elaborar conteúdos digitais, etc.; mas, também, envolve incluir, o papel ativo 

dos/das docentes: na compreensão do papel da comunicação e a presença das tecnologias e dos 

media no mundo, como produtores de significados, de novos modos de sentir e viver; no 

conhecimento de como operam as (re)configurações das complexas relações sociais, culturais e 

econômicas; na percepção do funcionamento dos processos de produção da sociedade capitalista e  

quais são os principais representantes ideológicos/políticos/filosóficos, que mobilizam as linguagens 

dos meios de comunicação e dos dispositivos tecnológicos.  
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6. ECOSSISTEMAS FORMATIVOS PARA A COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

“Ecossistema comunicativo [...] configura a sociedade o mesmo tempo 

como modelo e trama de interações, conformada pelo conjunto de 

linguagens, escrituras, representações e narrativas que alteram as 

percepções de relações entre o tempo do ócio e o trabalho, entre o 

espaço privado e o público, penetrando de forma não mais pontual – 

pela imediata exposição ao meio ou pelo contato com ele -, mas 

transversal, a vida cotidiana, o horizonte de seus saberes, gírias e 

rotinas” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 55).  

 

Na área de Biologia e Ciências Naturais, a ideia de ecossistema se refere ao complexo 

sistema formado pelas inter-relações dos organismos vivos com elementos químicos como, 

ar, água, etc. Relacionado à ideia anterior de interações e interconexões, para Martín-Barbero 

(2014) e Baccega (2009), o ecossistema comunicativo é constituído pelos meios de 

comunicação, tecnologias de informação e comunicação, mas, também, pelas tramas de 

configurações de um conjunto de linguagens, de representações, de narrativas, de valores, de 

atitudes que penetram na nossa vida cotidiana. Com base nisso, nos referiremos aos 

ecossistemas comunicativo-educativo-formativos na escola, e em propostas de formação 

docente para a comunicação e novas tecnologias. Os ecossistemas formativos pressupõem:  

 

  a análise da ótica dos vínculos da Comunicação e Educação;  

  a construção de espaços-tempos que valorizem a elaboração do conhecimento 

coletivo, os percursos individuais;  

  a compreensão da identidade docente construída, a partir de múltiplas mediações e 

intrínseca ao desenvolvimento profissional;  

  o entendimento da complexidade das relações e interações culturais-econômicas-

sociais-políticas, nas quais os dispositivos tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas 

foram produzidas; e  

  a interferência na formação individual e coletiva docente e no trabalho em sala aula.  

 

Posto isso, com base na Matriz de Referência buscaremos explorar os pontos acima 

elencados. Para isso, caracterizaremos as formações (J) continuadas por meios dos principais 

processos, atores e espaços-tempos (escolas, DREs, seminários, etc.); as (K) estratégias de 

https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
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planejamento, avaliação e percepções de resultados; e (L) as propostas de provimento e 

melhoria de infraestrutura.  

Figura 41: Ecossistemas formativos, subcategorias J, K e L 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Neste capítulo, primeiramente, apresentaremos um quadro perfunctório com alguns 

dados nacionais da formação docente e, posteriormente, quais são os ecossistemas e 

percursos formativos dos/das mestres/as no sistema público municipal de São Paulo. Para 

isso, introduziremos a política municipal de educação continuada e como ocorrem no 

ecossistema formativo dentro da escola. E, nos capítulos que se sucedem, os ecossistemas 

formativos dos núcleos de Educomunicação e Tecnologias para Aprendizagem. Ademais, 

exporemos nas nossas análises as estruturas organizacionais das formações (nível 

institucional) e quais foram as percepções docentes sobre tais espaços-tempos formativos 

(nível subjetivo). 

 

6.1 A formação continuada docente no Brasil: alguns dados 

 

Conforme dados da pesquisa TIC Educação (CGI, Cetic, 2017), 77% dos/das 

professores/as não realizaram nenhum curso de formação continuada sobre o uso de 

computador e internet em atividades de ensino; e dos 23% que realizaram, 12% o fizeram de 

modo presencial, 7% à distância e 4% presencial/à distância. Dentre as respostas positivas, 
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para 16% a percepção foi que a formação continuada contribuiu muito, 6% pouco e 1% nada 

agregou às práticas pedagógicas. Revelou-se que somente 8% dos/das docentes efetivaram 

formações com essa temática dentro das escolas, e 18% fora delas. Com relação às formas de 

aprendizado e atualização do uso do computador e internet, apreendemos que 92% o fizeram 

sozinhos/as e 87% com outras pessoas.  

Em 2018, segundo os dados do Comitê Gestor da Internet, 76% dos/das docentes 

empregavam a internet e computadores para desenvolver e aprimorar conhecimentos sobre 

o tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Pelo observado na pesquisa, os/as 

professores/as têm buscado por iniciativa própria a participação em cursos, debates e 

palestras sobre o tema tecnologia e educação. Entre os/as educadores/as de escolas públicas, 

que participaram em cursos debates e palestras, a pesquisa apresentou os seguintes percentis 

de participação docente, nas respectivas temáticas:   

 

  25%, licenças de uso de recursos educacionais obtidos na Internet;  

  35%, programas de computador ou aplicativos de criação de conteúdos educacionais;  

  48%, diretrizes curriculares para a utilização de tecnologias nos processos de ensino e 

de aprendizagem; 

  53%, aplicação das TIC na avaliação dos/das estudantes; 

  54%, formas de orientar os/as discentes sobre a utilização segura do computador, da 

internet e do celular;  

  62%, emprego de tecnologias em novas práticas de ensino; e  

  63%, manejo das tecnologias de informação e comunicação da própria disciplina de 

atuação. 

 

No entanto, a oferta de programas de formação via políticas públicas educativas 

aparenta, ainda, um desafio a ser superado. Segundo pesquisa do grupo Mediações 

Educomunicativas (MECOM, 2020), com 509 docentes, em várias regiões do Brasil, 

indagados/as se conheciam algum programa oficial voltado à formação continuada do/da 

professor/a para a área dos meios de comunicação ou das novas tecnologias, obtiveram-se as 

seguintes respostas: 69% Não, 349 docentes; 28%, Sim, 143 participantes; e 3%, 17 não 

responderam.  



173 
 

A pesquisa revelou que dos 28%, ou seja, 143 professores/as que, responderam 

afirmativamente, 124 acrescentaram cursos, programas ou projetos variados. Os dados 

evidenciaram que existe uma grande diversidade de oportunidades formativas apresentadas 

pelos/as docentes, sendo preponderantes as respostas referentes aos cursos ofertados pelas 

Secretarias de Educação dos estados e municípios, citados na pesquisa145. 

 Apesar de existirem cursos e alguns programas de formação citados pelos 

respondentes de iniciativas federais e Secretarias de Educação, ainda se nota presença 

reduzida de políticas públicas formativas de docentes nessa área. A pesquisa do MECOM 

(2020) investigou se os/as profissionais realizaram algum curso de formação continuada, 

voltado ao trabalho com os meios de comunicação em sala de aula: 330 (65%), Não; 158 (31%), 

Sim; e 21 (4%) não responderam. No entanto, mais de 70% desses/dessas profissionais reagiram 

afirmativamente, quando perguntados/as se fariam um curso voltado à formação para os 

meios de comunicação, evidenciando que muitos/muitas possuem interesse nessa temática. 

 

6.2 Os percursos formativos e progressão na carreira docente na rede municipal de São 

Paulo 

 

Os/as docentes podem estabelecer percursos diversos nos ecossistemas formativos 

comunicativo-educativos da rede municipal. Consideramos em nossa investigação, ao menos 

três ecossistemas formativos:  

  

(1) o Núcleo de Educomunicação; 

(2) o Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem; e 

(3) as formações coletivas dentro da escola.  

 

 Na rede municipal, os/as docentes escolhem, em certa medida, os percursos 

formativos pessoais, ao optarem pelos cursos disponíveis do Núcleo de Educomunicação, à 

distância e a jornada de trabalho, que possibilita a formação coletiva dentro da escola. Nos 

                                                           
145 Por exemplo, acrescentaram cursos, programas ou projetos variados: na região Sudeste, (a Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores - EFAP; o projeto EDUCOM - Educomunicação; o PROINFO; a 
Licenciatura em Educomunicação - USP; os cursos de especialização do SENAC, cursos na UNESP e UNICAMP); 
Centro-Oeste, (cursos ofertados pelas Diretorias de Ensino), Nordeste (curso E- nova, no estado da Bahia); Sul, 
(menção à pós-graduação disponível pela Secretaria de Educação de Santa Catarina). 
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discursos docentes notamos que, buscam verificar a oferta de cursos disponíveis através de: 

“aplicativos de cursos Educom”, “sindicatos”, “Diário oficial” da prefeitura de São Paulo,  

“Secretaria de Educação”, “Diretoria de Ensino”, “cursos online” e “nos projetos e horários 

coletivos da escola (PEA)”. Entretanto, o ecossistema formativo do Núcleo de Tecnologias para 

Aprendizagem possibilita somente aos/às Professores/as Orientadores/as de Educação Digital 

terem acesso às formações específicas relativas às funções do seu cargo.  

Na carreira docente paulistana, a valorização profissional deve assegurar a formação 

permanente e sistemática, a progressão na carreira, o piso salarial, o exercício livre para 

negociação entre as partes, isto é, entre educadores/as e gestão do município (SÃO PAULO, 

2014, art. 100). Importa destacar que, embora houvesse concursos periódicos para 

contratação de profissionais, na rede municipal paulistana, desde 1937, somente por meio da 

Lei.11.229 de 1992, o Estatuto do Magistério, foi estabelecido a admissão de professores/as 

através de concurso público. Além disso, nesse mesmo período, durante a gestão de Luiza 

Erundina (1989-1992), constituiu-se na carreira do magistério paulistano, uma reorientação 

curricular e transformações na jornada de trabalho.  

Camargo et. al. (2014) frisam que, a estruturação da carreira docente municipal teve 

uma crescente exigência de certificação, e a organização sindical promoveu um processo de 

diferenciação, definindo os contornos e identidade profissional na cidade de São Paulo. Na 

rede municipal existe um sistema de pontuação de títulos e tempo de serviço, no qual, a pós-

graduação é contabilizada de acordo com pontuação específica para a evolução funcional146.  

O Quadro de Profissionais da Educação (QPE) inicia-se no QPE 1 ao 10, para os/as que atuam 

como profissionais de apoio (secretários/as escolares, agentes de apoio, etc.), e do 11 ao 24, 

para os/as demais educadores/as, estabelecendo diferenças entre os salários.  

De 2007 até o momento da escrita desta tese, os/as professores/as portadores/as de 

diploma de Ensino Médio, na modalidade Normal, foram enquadrados na Categoria 1, e os/as 

educadores/as, com diploma de Ensino Superior, na Categoria 3147. Desta forma, a evolução 

funcional, ou seja, passar de uma referência para outra (do QPE 14 para o QPE 15, por 

exemplo), entre os/as profissionais da educação, especificamente, os/as professores/as, na 

prefeitura de São Paulo, deve cumprir os seguintes critérios:  

 

                                                           
146 Para obter mais informações sobre as pontuações, verifique o Anexo 5.  
147 Informações detalhadas no Apêndice N e Anexo 6. 

https://docs.google.com/document/d/1XgpPPhZFQI4v5dT6e4jZ2TJpbxGvUEV8Qgab_fG9qpI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OGSKEvjsdSK7TTARXdTDZXBSyafcb7L9UD_Hp9On4g8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ETesUrFE7fpHm9zOqwJbGUwrIE8oGc4-7ByByGYp8S4/edit?usp=sharing
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a) tempo de efetivo exercício na carreira,  

b) títulos: cursos de graduação, pós-graduação, especialização, e os promovidos, 

reconhecidos ou patrocinados pelo órgão técnico da Secretaria Municipal de 

Educação, [participações em seminários, congressos, artigos publicados, etc.]; 

c) combinação dos critérios tempo e títulos (SÃO PAULO, 2014a, art. 35).  

 

Camargo et. al. (2014) salienta que, a evolução funcional, embora, comporte 

pontuação por mérito, não se trata de avaliações vinculadas aos desempenhos dos/das 

alunos/as, ou avaliações individuais dos/das docentes, mas reflete “a concepção de que a 

docência é um trabalho eminentemente coletivo, cujos resultados dependem de muitos 

fatores e costumam se apresentar no longo prazo” (Ibidem, p. 228). O autor aponta, também, 

para a dificuldade de se determinar avaliações apropriadas em captar, de forma justa, os 

resultados da docência, que consideram o processo educativo ao longo de anos. Na prefeitura 

municipal de São Paulo, apesar de a remuneração estar vinculada ao processo de evolução 

funcional, do ponto de vista individual, concedem-se benefícios transitórios, como 

gratificações, adicionais, abonos, etc148.  

Dentro desse contexto, os/as mestres/as têm a possibilidade de projetar os percursos 

formativos:  

 

(1) Individualmente, buscando cursos de pós-graduação, especialização, participação 

em seminários, em congressos, em cursos livres oferecidos por várias instituições e pela 

gestão municipal (como os cursos do Núcleo de Educomunicação), dentre outros; e  

(2) Coletivamente, por meio das formações realizadas nas escolas, através dos 

projetos especiais de ação (PEA), e do cumprimento da Jornada Especial Integrada de 

Formação (JEIF).  

 

Em nossas observações, notamos que os/as docentes estão preocupados com a sua 

carreira e buscam a evolução, ou progressão funcional, com fins de obter salários melhores. 

Durante a pesquisa piloto, no curso Blog e Mídias Sociais, após a discussão sobre memes, um 

dos que foi produzido, por uma docente, através da plataforma Canva, foi o personagem 

                                                           
148 Para obter mais informações, verifique o Anexo 7.  

https://docs.google.com/document/d/1DYFpKuo2hL_EefcOZY0A6blmks_xbursqgQ5o5f0Ljc/edit?usp=sharing
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Pikachu149, fazendo referência à “evolução funcional” dos/das professore/as, da Prefeitura de 

São Paulo. Muitos/as dos/das presentes identificaram-se com o meme elaborado. 

 

Figura 42: Meme elaborado por professora no curso Blog e Mídias Sociais 

 
Fonte: Bierwagen (2021), retirada do acervo pessoal.  

Esse meme emblemático trouxe a atenção, para o fato, do qual a Secretaria Municipal 

da Educação, da cidade de São Paulo, exige comprovantes de realização de cursos, a fim de 

favorecer a progressão funcional, ou evolução da carreira docente. Assim sendo, quando se 

tem essa finalidade da formação continuada, a princípio desvalorizam-se os contextos 

escolares, os saberes e os sentidos, que os/as professores/as produzem no seu exercício 

profissional, ou seja, no locus da sala de aula.  

Mas, em contrapartida, como apontado por Nóvoa (1991), a formação continuada 

estaria atrelada ao efetuar a profissão docente (identidade), a partir de indagações sobre a 

autonomia e o profissionalismo do/da professor/a, frente ao controle administrativo e às 

regulamentações burocráticas do Estado (Secretarias Municipais de  Educação, por exemplo). 

Isso envolve a progressão funcional ou a evolução funcional, como designada na rede 

paulistana. Portanto, o fazer formações na busca de pontuações, para ascender na carreira, é 

um fator que deve ser olhado/pesquisado. 

Em nossa investigação, mais de 75%, ou seja, 188 dos/as partícipes realizaram cursos 

de formação continuada “frequentemente”; cerca de 21%, 52 docentes o fizeram “algumas 

vezes”. Três docentes disseram que, raramente efetuaram formações, e duas pessoas não 

responderam.  

                                                           
149 O personagem Pikachu, bastante popular, entre o público infanto-juvenil, pertence à franquia Pokemon 
Nintendo, e foi inspirado em pequenos roedores. Seus poderes evoluem de choques elétricos a raios.  
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Figura 43: Participação nos cursos de formação continuada 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

Contudo, quais são os percursos formativos para a comunicação e novas tecnologias, 

e dispositivos tecnocomunicativos, no município de São Paulo? Na Figura 44, encontramos um 

número significativo de 197 (80,41%) docentes, que buscaram formações nesse âmbito por 

intermédio dos/das formadores/as da Secretaria Municipal de Educação. Esses dados 

convergem com a pesquisa realizada com o grupo MECOM, na qual, se identificou que, a 

maioria dos programas de formação citados pelos/pelas educadores/as eram fornecidos pelas 

Secretarias de Educação.  

Figura 44: Atualização para a área de comunicação e novas tecnologias 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

Simultaneamente, observamos que, 191 (77,96%) professores/as buscaram essa 

formação sozinhos/as, através de vídeos e tutoriais online; valor um pouco abaixo, dos 
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mostrados na pesquisa TIC Educação (2017), na qual, 92% dos/das participantes efetuaram o 

autoestudo. Contato com outros/as professores/as, informalmente, e grupos docentes na 

escola, também, se configurou uma maneira, na qual, 75% dos/das interlocutores/as 

recorreram como meio de formação para essa área.  

Destacamos que, mais de 50%, ou seja, 54,29% (133) dos/das respondentes, 

efetivaram cursos específicos sobre tecnologias de informação e comunicação (TIC); valor 31% 

superior ao demonstrado na pesquisa TIC Educação (2017), na qual, somente 23% dos/das 

respondentes experienciaram cursos nessa temática. Houve menções de atualização em TIC 

com filhos/as, por meio de grupo de pesquisa de Mestrado, por pesquisas na internet, através 

da Professora Orientadora de Educação Digital da escola e por livros e revistas sobre a 

temática.  

Os/as participantes deste estudo, em suas falas, veem como essencial a atualização 

em novos programas, aplicativos, linguagens midiáticas e novas tecnologias, porque estes 

dispositivos e linguagens “estão presentes no cotidiano de docentes e discentes”, e desejam 

se “aproximar do cotidiano” dos/das estudantes”, que nasceram em uma “era digital”.  

Em seguida, os/as participantes citaram nomes de cursos e/programas de formação 

continuada, que conheciam (Figura 45), revelando vários percursos formativos, como: os do 

Núcleo de Educomunicação, com 130 respondentes, elencando diferentes cursos ministrados 

por esse núcleo; Tecnologias para Aprendizagem, 36 menções; 39, outras formações da 

Secretaria de Educação e Diretorias Regionais de Ensino; e 19 professores/as, aludiram aos 

projetos especiais de ação (PEA) produzidos nas escolas. Na Figura 45, os números iniciais 

representam a quantidade total de menções dos nomes de cursos e/ou programas de 

formação, seguidas de numerações, em parênteses, da quantidade de citações de cada 

nome/programa. 
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Figura 45: Nomes de programas e/ou cursos de formação 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Tivemos educadores/as informando, como formações continuadas,  cursos de pós-

graduação lato sensu (22), e outras licenciaturas (5), conforme Figura 46. Verificamos 8 

mestres/as, afirmarem que, o Seminário e Mostra de Tecnologias: Ação promovendo reflexão 

compôs o percurso formativo. 

 

Figura 46: Cursos de Pós-graduação citados 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Encontramos entre as respostas dos/das docentes, a execução de cursos, em 

diferentes temáticas, como, por exemplo, tecnologias de informação e comunicação, se 

referindo às nomeações: “O uso de tecnologias e mídias na Educação Infantil”; “Linguagens 

digitais no Ensino Fundamental”; “Informática Instrumental aplicada à Educação”; e 

“Letramento digital”. Outro conteúdo enunciado foi o de alfabetização, comunicação e 

linguagem, com as menções: “Educação midiática na BNCC”; “PNAIC para professor 

alfabetizador”; “Mediação da leitura; “Comunicação e línguas”; “Formação para o professor 

Ecossistemas formativos Nomes de programas e/ou cursos de formação

Formações Secretaria de Educação/ Diretoria de Esnino

39 = (25) não citaram nomes específicos. Entre os/as que espeficaram: (5) Diped SME;

(3) Currículo, Educação Inclusiva e áudio e vídeo DRE - JT (3) Formação de leitura (DRE

PJ); (1) Formação para leitura; (1) Avaliação e Registro, Reflexões pedagógicas; (1)

Educação Integral.

Núcleo de Educomunicação 

130 = (16) Educom; (15) Nas Ondas do Rádio; (14) Nas Ondas do Vídeo ; (12)HQ; (12)

Imprensa Jovem; (14) Leitura Crítica da Mídia; (9) Cinema Negro; (9) Cinema Brasileiro;

(7) Nas ondas da fotografia; (5) Blogs e mídias sociais; (5) Telejornalismo; (5) Filme de 1

minuto; (2) Jornal Impresso.

Tecnologias para Aprendizagem - Formação para POED 

(mensalmente)
36 = (4) Currículo da Cidade para Tecnologias da Aprendizagem e (32) não citaram 

nomes específicos

Projeto Especial de Ação (PEA)/ Jornada Integrada de 

Formação (JEIF)
19

Curso de extensão (30h a 120h online/presencial) 7

Sindicatos 4 = (3) Curso de Sustentabilidade (1) Congresso do Aprofem.

Licenciaturas/Especializações Número de menções/ Nomes dos cursos de formação 

Licenciaturas 5 = (1) Licenciatura em Arte; (1) Geografia (1) cita somente faculdades; (1) Licenciatura em

Computação; (1) Bacharel em Informática.

Especializações 

22 = (1) Educação e Tecnologias (UNOESTE); (1) Mídias na Educação (ECA-USP); (1)

Especialização Intel na Educação; (2) Especialização em ensino de Geografia; (2)

Especialização em cultura afro-brasileira;(1) Pós em Arte e Educação; (2) Pós em Gestão

Escolar; (1) Pós em Informática para Educação; (1) Pós em Conveniência Ética para a escola;

(1) Pós Graduação SESI; (1) Especialização Cultura Surda; (1) Pós-Graduação Docência no

Ensino Superior; (1) Pós em Engenharia de Software; (1) Pós em Educação e Novas

Tecnologias; (1) Educação e Tecnologias (UFSCAR); (1) Especialização em Mídias na Educação

(UFOP); (1) Especialização em Mídias na Educação (USP); (1) Especialização em Mídias na

Educação (UFSCAR); (1) Pós em Novas Tecnologias. 
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alfabetizador”; “Comunicação alternativa”; “Formação para Educação de Jovens e Adultos – 

alfabetização”; “Literatura Infantil”; e “Inglês online”. 

Incluído no tema Ciências e sustentabilidade, três docentes citaram os cursos: 

“Educação ambiental e sustentabilidade”; “Astronomia no currículo da cidade”; “Internet para 

o ensino de Ciências”; “Inteligência Artificial”; e “Horta na escola”. No tópico Educação 

Especial, três professores/as aludiram aos nomes: “Acessibilidade e Inclusão Digital”; “Arte e 

deficiência”; e “Concepções da Educação Inclusiva”.  

Na temática de Cidadania e Educação em Direitos Humanos, os/as respondentes 

nomearam os cursos: “Relações étnico-raciais”; “Educação em Direitos Humanos”; 

“Segurança no trânsito”; “Refúgios humanos”; “Violência doméstica”; “Mobilidade urbana em 

sala de aula”; “Cuidar e educar: função indissociável da escola”; e “Justiça na sala de aula”. Na 

área de Arte, observamos duas referências às formações: “Para pensar a mediação: arte, 

diálogo e território” e “Arte e educação da percepção do visual”. 

Averiguamos um número relevante de educadores/as, que citaram temáticas 

relacionadas às metodologias ativas, abrangendo os subtemas: 43, robótica e cultura maker; 

30, linguagem de programação; 15, jogos e gamificação, 11, impressora 3 D; e 2, ensino híbrido 

(Figura 47). Além disso, houve 12 referências aos cursos de programas e técnicas de edição de 

vídeos, áudios, como, por exemplo: software VSDC (Video Editor); programa Audacity; criação 

de podcasts; curso de produção de videoaulas; procedimentos de Stop Motion; e Google 

Meet150. Constatamos 15 citações de cursos para o uso da internet com segurança, e três 

indicações para a aprendizagem, com vídeos e tutoriais de aplicativos, pelo YouTube.  

A presença destes conteúdos é relevante, pois a rede municipal tem longo histórico do 

uso/estudo de dispositivos tecnocomunicativos, além da elaboração de um currículo, 

específico de Tecnologias para Aprendizagem. 

                                                           
150 O programa VSDC ou Free Video Editor edita, grava, importa e exporta imagens e vídeos. O Audacity é 
um software, que possibilita editar, gravar, importar e exportar diversos formatos de arquivos de áudio. Stop 
motion (movimento parado) é uma técnica usada para fazer a disposição sequencial de fotografias de um mesmo 
objeto, para simular seu movimento.  
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Figura 47: Cursos relacionados às metodologias ativas e internet 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

Os/as docentes fizeram referências aos cursos de algumas instituições, como, por 

exemplo: “Senai online”, “Inova SP”; “Território - Tomie Othake”; “Companhia de Engenharia 

de Trânsito e Tráfego”; “Cultura Inglesa”;“Centro Educacional Gael – Teatro”; “Escolas de 

Contas do Tribunal de Contas do Município”; “Projeto Valorização do Professor e Melhoria da 

Qualidade de Ensino” (PROVE)151; “Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária” (CENPEC); formações do “Fab Lab”; “Projeto da Academia Estudantil de 

Letras” (AEL); “Escola da Inteligência”; “Educamídia – Instituto Palavra Aberta”; “Estação Hack 

do Facebook”; “First Lego”, para criação de roupas, com eletrônica embarcada; e, “Fábrica de 

aplicativos”, na elaboração de programas. Saídas pedagógicas e visitas aos espaços 

educativos, também, foram citados como momentos de formação.  

Esses dados demonstram que, os percursos individuais formativos podem ser 

diversificados. No entanto, além dos movimentos individuais de formação, existem os 

ecossistemas formativos coletivos nas escolas, e dos Núcleos de Educomunicação e 

Tecnologias para Aprendizagem.  

 

6. 3 Ecossistemas formativos: a formação coletiva nas escolas  

 

A formação continuada foi incorporada à jornada do/da docente, no município de São 

Paulo, com a publicação da lei 11.229/92, “Estatuto do Magistério Público Municipal”, a partir 

de 1993, após uma reestruturação da carreira do magistério, na qual, a jornada da docência 

correspondesse à: 25 horas de trabalho, em sala de aula, e 15 horas extraclasse, totalizando 

                                                           
151 Projeto formativo interescolas desenvolvido por um grupo de docentes da DRE Campo Limpo. Publicação 
desenvolvida pela equipe: https://bit.ly/3ci6nep. Acesso em: 11 jan. 2021. 

Metodologias Ativas/Internet Número de menções/ Nomes dos cursos de formação 

Ensino Híbrido 2

Robótica Educativa e Cultura Maker
43 = (6) Cultura Maker; (8) Robótica com Arduíno; (23) Robótica Atto (3) Arduíno; (1)

Robótica Maker; (2) Maker Diy.

Formação para Impressora 3D
11= (1) programas para uso de impressoras 3D (4) curso na USP para uso de impressora 3 D

(3) Modelagem 3D online ( 3) Thinkercard ; (1) plataforma Autodesk

Linguagem de Programação 
30 = (18) Scratch ; (1) Code.org ; (2) Hora do Código Brasil; (8) Code IOT Poli online ; (1)

Scratchday

Jogos e gamificação
15= (5) Minecraft ; (1) Somente Jogos; (1) Mancala; (1) Jogo da Onça; (5) Xadrez (1)

Gamificação.

Internet com segurança
15= (6) SAFERNET; (1) Internet com segurança pela Fundação Bradesco; (2) Internet com

responsa .NIC.br; (1) Cyberbullying (2) Fake News (1) Redes Sociais (2) Educação para as

Boas Escolhas online

https://bit.ly/3ci6nep
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40 horas. Posteriormente, em 2007, tal jornada foi denominada Jornada Especial de Formação 

Integral (JEIF), correspondendo à: 25 horas de trabalho, em sala de aula; três horas/aulas 

livres, para os/as professores/as cumprirem, como quiserem; e 8 horas/aula, em horário 

coletivo, destinado à formação coletiva do corpo docente. Tal formação tem foco na análise 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e nos resultados de aprendizagem dos/das 

alunos/as, contribuindo assim para o replanejamento, o acompanhamento e avaliação das 

ações de implementação do currículo. 

Dentro da Jornada de Formação Especial Integral (JEIF), a Coordenação Pedagógica e 

os/as professores/as, coletivamente, podem desenvolver o Projeto Especial de Ação (PEA) 

que: 

  

são instrumentos de trabalho elaborados pelas Unidades Educacionais, que  

expressam as prioridades estabelecidas no  Projeto Político Pedagógico, [destinados 

à formação dos profissionais de educação], voltadas essencialmente às necessidades 

das crianças, jovens e adultos. (SÃO PAULO, 2014a, art. 1º). 

 

Desta forma, no sistema de ensino público municipal, da cidade de São Paulo, a 

Jornada Especial Integral (JEIF) é composta por 8 horas/aulas destinadas à formação 

continuada docente, em serviço (escola).  

Para a tessitura desta seção, alinhados à Matriz de Referência, na categoria 

Ecossistemas formativos, examinaremos as formações continuadas nas escolas, nos 

indicadores:  

 27 - Processos formativos, da Jornada Especial Integral de Formação;  

 28 - Mapeamento e engajamento de formadores/as e docentes, onde identificamos os 

principais atores envolvidos, docentes e coordenadores/as;  

 30  - Estratégias de planejamento das ações formativas, visualizadas através de estudos 

teóricos, discussões, formações pontuais operacionais das TIC pelos/pelas coordenadores/as;  

  31 - Processos avaliativos das formações, que, em alguns casos, promoveram 

ecossistemas formativos dialogados, mediante a construção coletiva de saberes, e em outros 

não152.  

                                                           
152 Mas, identificamos relacionamento com os elementos da categoria Cenário municipal de formação 
continuada docente para a comunicação, dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas, nos itens: (G) 
Dispositivos normativos e legais (Perenidade), níveis subjetivo (19) e institucional (18); (H) Estrutura 
Organizacional, na gestão entre de equipes formativas nas escolas (21); e nas relações com os/as docentes (22). 

https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKpJUFj5rGbCofLnNiGClpXjlN2qV19i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKpJUFj5rGbCofLnNiGClpXjlN2qV19i/view?usp=sharing
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Indagamos aos/às docentes quantas horas de formação continuada tinham nas 

escolas, durante a semana, e as respostas foram: mais de quatro horas, 19,18%; até três 

horas, 19,59%; até duas horas, 26,12%; e até uma hora, 20,41%. Embora, na legislação do 

município de São Paulo, constem oito horas de formação, os dados revelam, na percepção 

dos/das participantes que, a formação continuada atrelada ao fazer pedagógico, dentro 

escola, corresponde à poucas horas. No entanto, destacamos que, tal rede propõe jornada 

específica com espaços-tempos formativos. Em muitos sistemas educativos e instituições 

privadas tais ocasiões são extraescolares e não remuneradas, desconsiderando a 

complexidade da docência, encarando-a, apenas, como o ‘exato’ momento de aulas, sem as 

demais especificidades, como formação, preparação, pesquisa, etc.   

 

Figura 48: Quantidade de horas de formação continuada na escola 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 
 

Em seguida, questionamos se os/as educadores/as consideravam que, tal formação, 

no período de trabalho, favorecia a prática pedagógica e: 80,04%, responderam Sim; 9,80%, 

disseram depender de alguns fatores; e 2,04% Não auxiliava nas atividades didáticas.  
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Figura 49: A formação no período de trabalho favorece a prática pedagógica? 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Para alguns/algumas docentes, que responderam Sim à questão anterior, a formação 

por meio do projeto especial de ação (PEA) possibilitava uma formação direta para o currículo 

da rede municipal, um alinhamento ao projeto-político-pedagógico, e “um espaço onde era 

possível dividir angústias, sucessos e derrotas”. Nesse horário, segundo os/as respondentes, 

“todos da escola participam e entendem a dinâmica das TIC e da linguagem digital”. Além 

disso, estar no local de trabalho, dentro da jornada de formação específica, para isso, na 

escola, favorece a formação, pois os/as educadores/as: trabalham horas extenuantes (às 

vezes em mais de uma escola), e nesse período estão “ligados[as] a esse propósito”; evitam 

“deslocamentos para outros locais, em outros horários”, o que dificultaria a participação nas 

reuniões formativas. 

Outros/as docentes consideraram que, o espaço coletivo de formação, na escola, 

favorecem as discussões e estudos teóricos, com o objetivo de fortalecer e nortear estratégias 

pedagógicas apropriadas para o contexto onde trabalham. É um momento para conhecer a 

comunidade, contribuindo na elaboração e planejamento de “atividades diversificadas e aulas 

criativas”. Outro ponto levantado, por um dos informantes, foi o fato das reuniões formativas 

serem circunstâncias para “tomar ciência do que é legal e oficial [...] e isso da[va] mais 

segurança para exercer de maneira satisfatória o trabalho”. Como hipótese, levantamos uma 

ambiguidade desta ocasião, enquanto construção coletiva de saberes, ou a formação 

normativa da rede municipal, ou seja, um espaço-tempo restrito às temáticas do currículo 

municipal. Para uma docente, nesta formação:  
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Há uma troca de experiências com os colegas. A coordenadora sempre traz leituras 

reflexivas importantes para melhorar as práticas pedagógicas. Realizamos estudos 

de casos e as formações são para o aluno, trazendo benefícios para todos os 

envolvidos no processo pedagógico. 

 

Assim, como na fala anterior, para alguns/algumas docentes, a formação na escola é 

efetiva porque é “coletiva” e desenvolvida “juntos com os pares, que estão no 

ambiente/realidade da escola”, fortalecendo a “criação de vínculos e alcançando soluções 

coletivas”. Os/As interlocutores/as salientaram que, esses momentos são fundamentais para 

o compartilhamento de práticas pedagógicas, de informações, esclarecimento de dúvidas, 

construção de parcerias e leitura coletiva de textos:  

 

Ouvimos os colegas, lemos e analisamos os assuntos juntos; repensamos nossas 

práticas, na sala de aula, e trocamos experiência com os colegas.  

 

Fazer parcerias com colegas. Debatemos temas importantes. Lemos textos 

coletivamente e compartilhamos práticas pedagógicas.  

 
A formação, no período de trabalho, amplia muito a visão do professor quando 

trocamos informações e impressões a respeito da dinâmica interna da escola e sobre 

o contexto em que o estudante se insere. Esclarece dúvidas. 

 

Geralmente estamos em grupos de colegas de trabalho, às vezes, mais experientes, 

que compartilham experiências, metodologias, vivências e aprendizados, que 

enriquecem nossa formação. 

 

 Essas falas docentes convergem com a proposição de Alarcão (2003), referente ao 

aprendizado coletivo docente, dentro das escolas. Para os/as partícipes teoria e prática 

“devem caminhar juntas”, isto é, as teorias devem regular/direcionar as atividades 

pedagógicas. Para ele/elas: “Os horários coletivos proporcionam momentos de análises das 

práticas e aprofundamento teórico, com a leitura de textos de especialistas, sobre os temas 

escolares” e “promovem discussões teóricas, que fundamentam a prática em sala de aula”, 

envolvendo os/as estudantes. No espaço formativo da escola, os/as docentes podem 

construir saberes coletivos, a partir de suas atividades didáticas, avaliando-as e refletindo 

sobre elas, conforme apontado pelos/pelas informantes:   

 
Favorece partir da realidade e articular as reflexões; a formação possibilita ter novos 

olhares, ver a situação sob outra perspectiva, repensar e avaliar nossas ações e 

aprimorá-las. 
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A JEIF possibilita pensar, refletir, tirar da zona de conforto e traçar novos caminhos 

para a prática pedagógica em sala de aula.  

 
É mais fácil linkar com situações vivenciadas na sala de aula, às vezes, no próprio dia 

da formação. 

 

Conhecer outras formas de pensar das pessoas é sempre muito bom. 

   
Entretanto, embora a reflexão coletiva seja relevante para a construção de saberes 

docentes, esta precisa se efetivar como práxis coletiva, recomendada por Paulo Freire (1993; 

2001), apresentada por meio do exercício reflexivo, tendo em vista, os seguintes fatores:  

 

(1) a articulação de práticas cotidianas dos/das educadores/as com conjunturas mais 

amplas, ou seja, a reflexão não se resume às atividades/exercício docente (caráter 

instrumental), mas, contempla, também, as condições e contextos (institucionais, sociais, 

etc.), nos quais as formações ocorrem;  

(2) o ser/fazer docente é um ato político;  

(3) a reflexão não é um processo individual, porém, é afetado pelas experiências e 

discursos produzidos por outros/as (conotações, valores, intercâmbios simbólicos e afetivos, 

interesses sociais e cenários políticos); e 

(4) o conhecimento teórico é ativado pelo indivíduo, quando interpreta a realidade 

concreta, na qual vive, e quando organiza a sua própria experiência (NÓVOA, 1991; ZEICHNER, 

1993; ALARCÃO, 2003; MORIN, 2004; PIMENTA, 2005; TARDIF, 2014; SHULMAN, 2014).  

 

E, por fim, convergindo com os vínculos da Comunicação/Educação, os/as docentes 

que exercitam a práxis coletiva, questionam quais são as finalidades da educação, “as novas 

formas de ser e estar dos sujeitos sociais frente à comunicação e às reconfigurações 

sociotécnicas e tecnotecnológicas” (CITELLI, 2005, p. 63). Ao contrário, os/as educadores/as 

submissos/as à realidade cotidiana de maneira acrítica reproduzem as relações sociais 

desiguais, centrando seus esforços “em descobrir meios mais efetivos e eficazes para alcançar 

os fins e resolver problemas definidos por outros para eles[elas]” (ZEICHENER, 1993, p. 45).   

Alguns/algumas docentes responderam negativamente e apresentaram razões, dentre 

as quais foram que nestas ocasiões: 
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   com “as demandas do cotidiano escolar, é impossível ter profundidade teórica”;  

  se baseiam em demandas externas, e “não de fato, sobre as problemáticas do 

cotidiano da escola”;  

  “geralmente”, apresentam “muitos conteúdos superficiais, pouco adaptados para as 

atividades em sala de aula”;  

  como o tempo é insuficiente,  deveriam ser no “contraturno e aos Sábados”;  

   interferem nas atividades da escola, pois o/a docente está ausente nas salas de aulas.  

 

Essa manifestação discursiva denota a ausência de entendimento da formação, como 

parte constituinte do exercício docente, e não algo externo e facultativo.  

 Para os/as professores/as que responderam depende, o sucesso da formação depende 

de fatores como:  

 

  o “interesse das pessoas” envolvidas, o preparo/qualificação do/da coordenador/a, 

que “conduz as sugestões de leituras e materiais” e da frequência destas;  

  o espaço de reunião/formação, dentro da escola, deve ser apropriado, pois, há o 

barulho característico deste local (estudantes, outros eventos, etc.);  

  os temas são importantes, mas as discussões podem não ser profícuas, pois “muitas 

vezes, giram em torno da burocracia de vida cotidiana”, sendo apenas “protocolo”.   

 

Seis outros/as docentes da Educação Infantil, apesar de não terem reuniões formativas 

nas escolas onde trabalhavam, revelaram que gostariam de tê-las frequentemente. 

Coletamos informações sobre como ocorreram as formações continuadas, nas EMEF 

Estação Jaraguá, CEU EMEF Jaçanã, EMEF Professora Marili Dias e EMEF Mauro Faccio 

Gonçalves Zacaria, a partir da leitura de atas de reuniões, questionários e entrevistas com 

interlocutores/as. Nosso foco foi investigar, como nesses espaços-tempos os/as docentes 

constroem conhecimentos sobre a temática da comunicação, dos dispositivos 

tecnocomunicativos e das linguagens midiáticas.  

Os/as participantes evidenciaram que, as formações nestes temas eram muito 

pontuais: “temos poucas formações nessa área na escola, a maioria das vezes, quem faz é o 

POED”; “as tecnologias ficam, em segundo plano, nas JEIFs; espaços muito “marginais”, isto é, 
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“surge uma ferramenta oficial da rede, então passa a haver uma necessidade operacional, do 

registro do próprio trabalho pedagógico cotidiano”.  

Neste sentido, destacamos que, em nossas leituras de atas, observamos a proposta de 

formação específica, para o uso da plataforma – Sistema de Gestão Pedagógica (SGP)153 -  de 

gerenciamento de notas, diário virtual e planos de aulas da prefeitura de São Paulo. Contudo, 

apreendemos nos discursos docentes a necessidade que veem, conforme depoente, de: 

“atualização no conhecimento na área de tecnologias digitais, para o desenvolvimento e as 

transformações no seu dia a dia em sala de aula”. 

Acrescentando à abordagem formativa anterior, uma Professora de Educação Digital 

do CEU EMEF Jaçanã, fez uma formação com os/as docentes da escola, demonstrando os 

programas da impressora 3D. Para isso, apresentou-lhes sugestões de projetos, na área de 

Matemática, que poderiam ser desenvolvidos com o equipamento, como, por exemplo, a 

criação de sólidos geométricos - cubo, prismas, etc.-.  

  

Figura 50: Docentes manipulando programa de elaboração de objetos para a impressora 3 D e sólidos 
geométricos produzidos por eles/elas 

 

Fonte: imagens cedidas por docente, 2021. 

 

                                                           
153 SME Portal institucional/Secretaria municipal de Educação. Sistema de Gestão Pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação ganha novas funcionalidades, 30 nov. 2020. Disponível em: 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/sistema-de-gestao-pedagogica-da-secretaria-municipal-de-
educacao-ganha-novas-funcionalidades/. Acesso em: 12 fev. 2021. 
 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/sistema-de-gestao-pedagogica-da-secretaria-municipal-de-educacao-ganha-novas-funcionalidades/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/sistema-de-gestao-pedagogica-da-secretaria-municipal-de-educacao-ganha-novas-funcionalidades/
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Nas leituras de atas das escolas, percebemos que as estratégias de estudos foram 

variadas: leitura de textos, assistência e discussões de filmes, compartilhamento de 

experiências e seminários. Acerca disso, o Professor 5 da EMEF Marili Dias, propiciou opções 

de leituras, de obras de Paulo Freire, e materiais publicados, pela rede municipal, para serem 

discutidas e apresentadas, em grupos, de docentes dos Ensinos Fundamental I e II. Ele 

recordou: “Foi uma experiência muito bacana e muito rica, porque [mobilizamos] os saberes 

da galera, [mexemos] com sensos comuns, e aí, cada professor [foi] um formador dos seus 

pares.” No entanto, notamos pela fala do informante que, em alguns momentos, os estudos 

foram atravessados pelas urgências do cotidiano escolar, do preparo de avaliações externas, 

das problemáticas de estudantes (indisciplina, brincadeiras excessivas, etc.), e dos eventos 

escolares (Festa Junina, da Primavera, etc.). 

As temáticas desenvolvidas, nessas formações, foram diversas: (1) exploração da 

consciência corporal entre as crianças; (2) baixa autoestima, bullying, cyberbullying e suicídio 

entre adolescentes; (3) o currículo para diversidade e ‘descolonizado’; (4) estudo de 

avaliações, em uma perspectiva inclusiva; e (5) orientações do currículo da cidade de São 

Paulo.  

Notamos, também, que, foram elencados assuntos sobre os aspectos afetados pela 

vida na sociedade ‘líquida’, com base, em trechos, do livro Tempos líquidos de Zygmunt 

Bauman (2007); e através da obra Transgressão e mudanças na educação de Fernando 

Hernández (1998), abordando projetos pedagógicos, do ponto de vista,  

inter/transdisciplinar e das transformações no papel da escola. Sobre a segunda leitura, para 

alguns/algumas docentes, o autor aborda uma realidade diferente do Brasil, a Espanha, onde 

segundo eles/elas, existem espaços-tempos, dentro da escola, para o desenvolvimento das 

atividades propostas na leitura.  

Nos processos de formação, os/as docentes assistiram aos documentários: (1) Tarja 

branca154, para estudarem a importância da manutenção do espírito lúdico, na vida adulta, 

por meio da cultura popular brasileira; e (2) Eleições155, através do qual, discutiram a 

construção/educação para a democracia, a partir dos grêmios escolares, desde a criação de 

chapas e campanhas até o processo de eleições, “que refletem o micro, que ocorre no pleito 

eleitoral de outras instâncias”.  

                                                           
154 TARJA branca. Direção de Cacau Rhoden. São Paulo: Maria Farinha Filmes, 2014. (80 min.). 
155 ELEIÇÕES. Direção de Alice Riff. São Paulo: Studio Riff/Paideia Filmes, 2019 (101 min.). 
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Com o isolamento social, no ano de 2020, devido à pandemia do Covid-19, as 

formações realizadas pelas escolas, passaram a ser feitas, no formato online, via Google 

Meet, e isso expôs “as limitações tecnológicas presentes na escola”. O Professou 5 observou: 

de “uma hora para outra, as ferramentas digitais passaram de uma condição coadjuvante 

para protagonista”, isto é, “uma mudança de status das TIC se fez perceptível para todos, 

inclusive, para o pós-pandemia”.  

No período de março, segundo o relato dos/das coordenadores/as, uma das POEDs 

da escola, apresentou as funcionalidades básicas do Google Classroom (como acessar, 

postagem de atividades, devolutivas para estudantes, etc.) aos/às mestres/as; e logo em 

seguida, passaram aos estudos temáticos do projeto elaborado para aquele ano: a negritude, 

o gênero, as potencialidades e fragilidades do território escolar, e o currículo 

contextualizado. Contudo, após três meses, perceberam que os/as docentes estavam 

insatisfeitos/as e desejavam ter mais formações de criação de atividades com as 

‘ferramentas digitais’ - formulários interativos, jogos online, videoaulas, etc. -. A fala do 

educador, mostrou a relevância de “escutar” tais agentes escolares; e ele, também, definiu: 

“o papel do coordenador, é o de ser um articulador/mobilizador de saberes, conciliador de 

pontos de vista”. 

Após, a identificação das necessidades formativas docentes, nessa escola, como o 

grupo era heterogêneo, os/as coordenadores/as elaboraram formações, em dois níveis:  

 

(1) a primeira, para aqueles/as, que tinham mais conhecimentos dos recursos 

tecnológicos, - oferecendo oficinas de edição de vídeos, produção de jogos, etc. -; e  

(2) a segunda, orientada àqueles/as, com menos habilidades técnicas – recursos 

básicos do Google Classroom.  

 

Para o coordenador, existe uma ‘questão geracional’, isto é, docentes mais jovens 

possuem “mais aptidão” para ‘recursos’ tecnológicos do que os/as mais velhos/as. No 

entanto, disse: “isso não é a regra”. Acrescentando à fala anterior, em entrevista, a 

Professora 3, observou nas escolas onde trabalhava, a existência de docentes, mais jovens, 

resistentes ao uso de dispositivos tecnocomunicativos. Um depoente informou ter iniciado 

a docência, quando “computadores nas escolas nem existiam mas ainda, hoje, estou dando 

aula remotamente”.  
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Levantamos como hipótese que, existiam docentes ‘nativos digitais’, com mais 

habilidades no uso das TIC, e os/as considerados/as ‘imigrantes digitais’156, que podem 

aprender e usar os ‘recursos’ midiático-tecnológicos, nas salas de aula, inclusive para 

empregá-los, em momentos excepcionais, como durante a pandemia da Covid-19. A condução 

pelos/pelas docentes, mais proficientes, no uso de recursos tecnológicos, não somente, os/as 

POEDs, foi positiva, segundo entrevistado, porque o “o professor tende a ter uma identificação 

maior com o seu colega”. 

Sistematizamos a visão docente sobre o ecossistema formativo, nas reuniões coletivas, 

em seus aspectos: positivos (vantagem do local, reflexão coletiva, compartilhamento de 

experiências, discussões teóricas); negativos (pouco tempo, conteúdos superficiais); e que 

dependem de fatores diversos (interesse, preparo do/da coordenador/a, formação normativa, 

espaço-tempo apropriado) (Figura 51).  

 

Figura 51: Percepções docentes sobre a formação coletiva na escola 

 
Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Como observamos, a formação coletiva na escola, na visão dos/das docentes é 

vantajosa porque está inserida dentro da dinâmica escolar, evitando deslocamentos pela 

                                                           
156 Conforme as definições de Mark Prensky (2001), os ‘nativos digitais’, são pessoas, que nasceram, a partir da 
década de 1980, e viveram com as tecnologias de informação e comunicação presentes em sua vida. Os 
‘imigrantes digitais’ nasceram antes da década de 1980. 
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cidade de São Paulo. Esta favorece as discussões e estudos teóricos, que direcionam as 

atividades docentes, desde que, ocorra a interpretação da realidade concreta vivida e 

organização pela experiência individual e coletiva dos/das mestres/as. Além disso, esta 

formação se constitui, como relevante espaço-tempo de compartilhamento de práticas 

pedagógicas e de informações, de esclarecimento de dúvidas, de construção de parcerias, da 

leitura colaborativa de textos e da reflexão coletiva.  

No entanto, apesar de reconhecermos que o exercício reflexivo deva se estabelecer 

como uma práxis reflexiva, com a finalidade de transformar o cotidiano escolar, e inclusive, 

pensar criticamente a aplicação do currículo municipal, em nossa pesquisa, nesse 

ecossistema, não conseguimos detectar a dimensão dos processos reflexivos dos/das 

docentes. Os/as educadores/as, os quais veem o espaço-tempo de formação, dentro da 

escola, como negativo, ou dependente de outros fatores, perceberam que: o/a coordenador/a 

deve ter preparo para conduzir as reuniões; as pessoas envolvidas precisam estar 

interessadas; o tempo/local precisa ser adequado (ausente de barulhos, interferências, etc.); 

e as temáticas discutidas não podem ser superficiais.  

Deparamo-nos, também, com a falta de entendimento de alguns/algumas mestres/as 

sobre as ações formativas estarem, intrinsecamente, relacionadas ao desenvolvimento 

profissional. As formações para a área de comunicação e novas tecnologias foram 

‘momentâneas’, e na visão de participantes esperava-se que, após a pandemia, fossem 

abordadas com mais intensidade.  
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7. ECOSSISTEMA FORMATIVO: O NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO  

  
“Educomunicação é um conjunto das ações inerentes ao 

planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e 

produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos 

em espaços educativos presenciais ou virtuais” (SOARES, 2002, p. 24). 

 

Neste capítulo apresentaremos um dos ecossistemas formativos examinados: o Núcleo 

de Educomunicação. Observaremos como as práticas relacionadas à interface 

Comunicação/Educação, do sistema educativo da cidade de São Paulo, culminaram na criação 

de  política pública municipal, conforme análise da categoria Cenário municipal de formação 

continuada para/com/sobre a comunicação, dispositivos tecnocomunicativos e linguagens 

midiáticas (Figura 52). Pretendemos examinar a subcategoria (G) Dispositivos normativos e 

legais (Perenidade), através dos cursos/processos formativos (Nível institucional) e como os 

atores (formadores/as, docentes) “enxergam essa política”, por meio da adesão, ou não aos 

projetos educomunicativos (Nível Subjetivo). Além disso, discutiremos como os/as mestres/as 

aproveitaram os espaços-tempos de cursos para reflexão e mudanças das práticas 

pedagógicas inclusivas, concebendo a si mesmos/as e os/as estudantes como protagonistas 

do processo de ensino-aprendizagem.  

Conforme análise da Matriz de Referência, no item Estrutura Organizacional (Figura 

52), as ações da política de Educomunicação preconizam as ações escolares e as formações 

docentes administradas pelo Núcleo de Educomunicação. Este é constituído por um 

coordenador e uma equipe de  20 formadores/as, com diferentes formações (jornalistas, 

professores/as, pesquisadores/as, etc.), responsáveis pela gestão de cursos e orientações de 

projetos nas escolas (indicadores: 20 -  Núcleos e equipes; 21 - Gestão entre equipes formativas 

e escolas; e 22 – Relacionamento com os/as docentes157).  

 

 

                                                           
157 A categoria Cenário municipal relaciona-se com a Ecossistemas formativos. Na categoria Ecossistemas 
frormativos, caracterizamos: as formações continuadas (J), os cursos optativos (Cinema Negro, Nas ondas do 
vídeo, Leitura crítica e HQ como recurso pedagógico) (27); mapeamos os principais atores - 
docentes/formadores/as - (28); os espaços-tempos formativos, como as escolas, os polos de UAB-UniCEU e as 
DREs (29). Também, relacionamos as estratégias de planejamento das formações observadas pelos 
formadores/as (30), avaliações das ações formativas (31), e percepções dos resultados (32), por meio das falas 
docentes com sugestões e reflexões sobre o que foi desenvolvido.  
 

https://drive.google.com/file/d/1IKpJUFj5rGbCofLnNiGClpXjlN2qV19i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
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Figura 52: Categoria Cenário Municipal: o Núcleo de Educomunicação 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Para percorrermos os processos formativos do Núcleo de Educomunicação, será 

exposto, primeiramente, o histórico deste e como os/as participantes compreendem os 

princípios educomunicativos nas atividades didáticas-pedagógicas.  

 

7.1 O Núcleo de Educomunicação 

 

O Núcleo de Educomunicação158, do município de São Paulo, é um setor vinculado ao 

Núcleo Técnico de Currículo (NTC) e à Coordenadoria Pedagógica (COPED). E tem o objetivo 

de fornecer/produzir ações formativas, visando a ressignificação do currículo escolar por meio 

da incorporação das linguagens da comunicação e de atividades pedagógicas fundamentadas 

pelos princípios da Educomunicação. A criação e regulamentação da Lei Educom possibilitou, 

a qualquer âmbito da administração pública paulistana o desenvolvimento de projetos e ações 

educomunicativas (SÃO PAULO, 2004, 2005). Uma das formadoras participantes desta 

investigação sinalizou que essa lei prevê a gestão das relações, realizada a partir da 

perspectiva colaborativa e participativa, do protagonismo dos atores, e do estabelecimento 

de ecossistema educomunicativo, comentando:   

                                                           
158 Mais informações sobre o Núcleo de Educomunicação estão disponíveis em: 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Educomunicacao. Acesso em: 13 fev. 2021. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Educomunicacao
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A Educomunicação na cidade de São Paulo é lei municipal e isso não se restringe a 

educação, porque ela é lei municipal. Ou seja, qualquer secretaria deve trabalhar 

com e a partir da Educomunicação, seja a secretaria de Meio Ambiente, a de 

Assistência Social, de Direitos Humanos, o que for. É uma lei ainda válida (Formadora 

6, grifo da autora).   

 

A Lei Educom foi fortalecida pelas portarias – Programa nas Ondas do Rádio, Imprensa 

Jovem, Mais Educação e de Transferência de Recursos Financeiros-. Essas possibilitaram o 

oferecimento de uma gama de cursos, além da possibilidade de docentes/alunos/as 

produzirem projetos educomunicativos, nas escolas da rede municipal, e terem acesso aos 

recursos financeiros (valor de R$ 2.000, 00 anuais) para a compra de equipamentos, como 

notebooks, câmeras, etc (SÃO PAULO, 2009b, 2013, 2014b, 2016a, 2019a).  

Na Figura 53, a seguir, visualiza-se o histórico de formação do Núcleo de 

Educomunicação e implementações de leis concernentes à Educomunicação, no município de 

São Paulo.   

Figura 53: Educomunicação na rede municipal de São Paulo 

 

Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação159 (2021).  

 

Importa destacar que, a ideia de desenvolver projetos de caráter educomunicativo, foi, 

inicialmente, implementada na rede municipal de ensino, da cidade de São Paulo, em 2004, 

                                                           
159 Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Legislacao-1. Acesso em: 13 
fev. 2021.  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Legislacao-1
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por meio do programa de formação docente e aplicação de rádios escolas, chamado de 

Educom.Rádio (conforme observado na Figura 53), realizado em parceria com o Núcleo de 

Comunicação e Educação da USP (NCE/USP). A Formadora 6 explica que o Educom.rádio 

consistia:  

[...] basicamente em um trabalho de formação diretamente nas escolas com 

docentes, estudantes e comunidade, para que as escolas, naquela época, 

trabalhassem com rádio e sem a necessidade do uso de computador. O rádio feito, 

com aquele gravador analógico e um equipamento para isso. Há escolas que tem o 

equipamento até hoje. Há escolas que utilizam. Há escolas que não utilizam. Há 

escolas que trancam a sete chaves. Enfim, há vários cenários.  

 

No ano de 2004, o projeto, desenvolvido em sete fases, atendeu onze mil cursistas, 

envolvendo, nesta tarefa, aproximadamente 800 especialistas do NCE/USP. Em 2009, foi 

instituído o Programa nas Ondas do Rádio, nas escolas municipais de São Paulo. Nesse 

período, foram contratados/as educomunicadores/as e se construiu um 

planejamento/projeto de cursos, disponíveis para os/as professores/as, que desejassem atuar 

com rádio, fotografia, cinema, redes sociais, fanzine, jornal mural, dentre outros media 

(CONSANI, LEÃO, 2015). Uma formadora clarifica como devem ser as dinâmicas desses cursos: 

[...] desde o início, vocês vão perceber que só faz sentido na conversa, a partir do diálogo” 

(Formadora 6).   

Os cursos buscam privilegiar a construção do conhecimento, por meio do diálogo e 

entendimento, no qual os/as docentes, também, são protagonistas nos processos formativos. 

O coordenador do Núcleo de Educomunicação complementou, destacando que 

educadores/as de várias áreas compõem as formações porque:  

 
[...] a Educomunicação é um ponto de encontro do que tem que o ser humano 

discutir. A gente tem que criar esses espaços. Esse é um espaço de ponto de 

encontro, espaço de encontro, de pessoas de diversos lugares de fala, de diversas 

obrigações profissionais. Para nós é funcional, ter professores de Educação Infantil, 

Supervisor, professor de Ensino Fundamental e até aluno. Por quê? Porque nossas 

discussões têm a ver com todo mundo. Até mesmo quem pensa diferente.  

 

Já em 2010, Isabella Bruni publicou, em italiano, o livro “A Educomunicação brasileira 

sobre as ondas do rádio” revelando a gestão dialógica e participativa na rede municipal. Em 

2016, Luci Ferraz de Mello, em sua tese de doutorado, intitulada “Educomunicação e as 

práticas pedagógico-comunicacionais da avaliação formativa no ensino básico”, apresentou a 
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incidência das atividades educomunicativas no currículo paulistano, avaliando projetos e 

trabalhos nos Laboratórios de Informática Educativa (LIE) (MELLO, 2016). 

Em 2019, a experiência educomunicativa do município de São Paulo, foi divulgada e 

reconhecida pela UNESCO, por meio da conferência Global Mil Week, em Gotemburgo, na 

Suécia. E nesse mesmo ano, os integrantes do Programa Imprensa Jovem foram convidados/as 

a participar do intercâmbio Media Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 

para o compartilhamento de experiências inovadoras, colaborativas e lúdicas (LIMA, 2021). 

As práticas e formações educomunicativas, no município de São Paulo, não sofreram 

interrupções ao longo de sua trajetória. Pelo contrário. Conforme a Formadora 12, embora 

não conste como termo nos currículos oficiais, “a educomunicação é bem consolidada”, pois 

“tem um trabalho muito potente” na “rede”. As práticas educomunicativas foram 

transformadas em política pública duradoura, pois, no decorrer de vinte anos, as 

administrações reconheceram os avanços do programa e ainda o aperfeiçoaram, acoplando 

novas regulamentações/orientações. Mas, isso se deve a adesão dos atores envolvidos – 

docentes, estudantes, comunidade - às práticas educomunicativas, e, também, aos programas 

de formação disponíveis aos/às professores/as optativamente160 (COSTA, 2018).  

Para a Formadora 12, as ações educomunicativas, na rede de educação da cidade de 

São Paulo, permitem ter a compreensão, na qual, a “informação vem de todos os lugares, e 

uma comunicação de adolescente para adolescente vai ser diferente, então, dar voz de 

verdade, é escutar, porque a ‘gente,’ às vezes, dá voz, mas não dá ouvidos”, (Formador 13). 

Contudo, a Formadora 7 argumenta:  

 

[...] tem professores que passam por formações de forma muito pontual. Eles até se 

encantam naquele momento, mas depois, com muitas turmas e o trabalho, é muito 

descontinuado, tanto o trabalho formativo dele como o próprio trabalho que ele 

desenvolve. Então, é muito difícil a gente, realmente apurar resultados desse 

processo, porque os resultados, muitas vezes, são alcançados apenas parcialmente. 

Às vezes, não os conseguimos enxergar. 

 

Para a educadora, os processos formativos proporcionados pelo Núcleo de 

Educomunicação, atingem parcialmente os/as participantes devido aos fatores críticos, como 

                                                           
160 Configura, também, elemento de análise da categoria Ecossistemas formativos, subcategoria (J) Processos 
formativos continuados, optativos do Núcleo de Educomunicação, realizados em escolas, DREs (29 – Espaços-
tempos formativos), com formadores/as e docentes (28 – Mapeamento de atores). 

https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
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o sistema e a estrutura escolar, e a situações inerentes às complexidades da função docente. 

A formadora acrescenta, também, que o processo de democratização da escola, embora 

positivo, foi efetuado de maneira “capenga”, levando “um monte de pessoas jovens em sala 

de aula, recém-formados, ou em processo ainda de formação, em uma escola, que era um 

prédio de concreto, mal tinha, às vezes, cadeira e carteira para os alunos sentarem” 

(Formadora 7). Outro ponto relevante é: não encontrarmos o termo Educomunicação, nos 

textos dos novos currículos municipais. Entretanto, segundo uma informante, está 

‘subentendido’, por meio da propositura de práticas escolares criadoras de um ecossistema 

participativo, no qual, os/as docentes/estudantes são protagonistas.  

 

7.2 O curso Cinema Negro – perspectivas e diálogos frente às relações étnico-raciais   
 

 Em linhas gerais, o curso Cinema Negro - perspectivas e diálogos frente às relações 

étnico-raciais - tinha o objetivo de discutir os vínculos étnico-raciais entre os agentes escolares 

– docentes, estudantes, etc. Nesta seção, analisaremos as formações de duas DREs: Campo 

Limpo e Jaçanã/Tremembé. 

 

7.2.1 Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo (DRE-CP) 

 

O curso Cinema Negro, na DRE de Campo Limpo, foi realizado durante a semana de 

recesso dos/das professores/as, nos dias 16 a 18 julho de 2019, no Centro de Educação 

Unificado (CEU) Paraisópolis – totalizando 3 encontros. O CEU possui uma boa localização, 

próxima à entrada do bairro de Paraisópolis. A sala, que era usada para formações do polo 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), daquela unidade escolar, onde as aulas ocorreram, tinha 

o formato pentagonal e bastante iluminada. Nesse ambiente, visualizamos: cadeiras laranjas 

acopladas a minúsculas mesas dispostas circularmente; em uma das paredes, estavam janelas 

com cortinas rosadas; e na outra, vidros pelos quais se podia observar a biblioteca; e à frente, 

uma mesa com computador, uma tela para projeção e um pequeno quadro branco161.  

                                                           
161 Para observar outras imagens do espaço, como a sala, o bairro, verificar o Apêndice O.  

https://docs.google.com/document/d/1kw3m5w4yv6QAu9BY5q1tqe4vSaDTyf3z6R3ZCGqoGyc/edit?usp=sharing
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Figura 54: Sala do curso Cinema Negro – Discussões sobre o curta-metragem Carolina de Jesus 

 
 
Fonte: Bierwagen (2021). 

 

A Formadora 6162 discorreu sobre a história do Núcleo de Educomunicação, pontuando 

as ações do Educom.rádio, em 2000, e do programa Nas Ondas do Rádio, em 2008.  Ela 

enfatizou também a importância do conhecimento das seguintes legislações:  

 

(1) A Lei Educom (municipal);   

(2) Portarias do Mais Educação e Imprensa Jovem (municipais); e  

(3) Lei 10.369, que institui a obrigatoriedade de inserir no currículo escolar a 

cultura, arte e história africana (federal). 

 

Destacamos as falas da formadora, que trouxeram alguns elementos para refletir o que 

seria a Educomunicação, identificada por três pilares. O primeiro deles, caracterizado como:   

 

A educação para e pelos meios de comunicação. Quando falamos de educação para 

a comunicação, falamos de leitura crítica dos meios. Mas, o que é? É  possibilitarmos, 

em momentos vários, seja na nossa aula, conversa de corredor, nossa casa, onde nós 

                                                           
162 Importa destacar que, a Formadora 6 trouxe várias publicações, as quais produziu, compartilhando os livros 
com os/as docentes, como, por exemplo: a biografia de Cruz e Souza, negro abolicionista, cujas poesias foram 
inspiradas no poeta Charles Baudelaire; a tradução do livro do pesquisador americano chamado “Pedagogia Hip-
hop”; “Carolina”, retratos baseados na vida da autora Carolina de Jesus; um livro sobre sua dissertação de 
Mestrado, a qual, abordou a identidade étnico-racial e a leitura crítica de filmes negros, com estudantes de 9º 
ano, de uma escola paulistana.  
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estivermos, a gente faz leitura crítica dos meios de comunicação, quando tem acesso 

a alguma informação (lê, ouve, etc.) e faz uma leitura crítica daquela informação [...]. 

Portanto, fazer leitura crítica dos meios, principalmente, no nosso país, é 

compreender que não podemos ser ingênuos de acreditar em tudo que chega na 

gente por meio da mídia. Fazer leitura crítica dos meios é parte do processo de 

Educomunicação (Formadora 6, grifo nosso) . 

 
Para a formadora, uma das maneiras de se realizar educação pelos/para meios de 

comunicação, no século XXI, além de saber usá-los,  é os/as educadores/as entenderem que 

os dispositivos tecnocomunicativos – celular, gravador, filmes, músicas, etc. – permeiam suas 

relações e influenciam a maneira de ser/estar no mundo. O segundo pilar é a valorização da 

autonomia e do protagonismo infanto-juvenil, possibilitando que suas vozes sejam ouvidas e 

legitimadas. Concordamos com a manifestação discursiva da educadora, quando enfatiza que, 

as equipes de Imprensa Jovem precisam ter identidade e não “carregar” o nome do/da 

docente, de modo impositivo e hierárquico.   

Para ela, o terceiro pilar é a valorização da liberdade de expressão e a democratização 

do acesso aos meios de comunicação. No Brasil, apesar do surgimento de produtores/as 

independentes, cujos conteúdos produzidos são transmitidos por canais/vídeos do YouTube e 

em lives, até o momento, existe um monopólio de empresas/famílias, as quais controlam os 

meios de comunicação. Desta forma, é importante constituir, nas escolas equipes de 

estudantes de Imprensa Jovem, para que estes/estas possam legitimar suas vozes e se 

estabelecerem como educomunicadores/as. Ao mesmo tempo, o trabalho com tais grupos, 

permite ao/à docente “sair do seu pedestal simbólico” de detentor/a do saber, realizando 

trocas de conhecimentos com os/as discentes.  

Realçamos a realização de uma atividade, que foi a criação de uma sinopse, na qual, 

os/as educadores/as deveriam escrever sobre a trajetória formativa pessoal, destacando o 

nome de um filme relevante nesse processo. Houve diferentes menções. Frisamos a citação 

de três produções, nas quais as professoras relataram similaridades dos problemas de 

enfrentamento das personagens, com suas histórias de vida: o documentário americano What 

happened, Miss Simone?, aborda o feminismo e a luta contra o racismo; Vida Maria – curta-

metragem brasileiro -, retrata as dificuldades de uma migrante nordestina em São Paulo; e 

Lion – filme australiano/britânico-, que possibilitou reflexões sobre as origens individuais. 

Após os comentários dos/das docentes, a formadora ponderou que, dos vinte e seis filmes 
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citados, vinte e três deles eram de produções norte-americanas e/ou europeias, com 

protagonistas brancos/as e três eram brasileiros163.  

Com isso, podemos refletir que os/as brasileiros/as, em sua grande maioria, não veem 

sua cultura e a si mesmos/as nas telas dos cinemas e dos filmes. Ao contrário, por meio da 

visualização de filmes norte-americanos/europeus, continuam a passar por um processo de 

“colonização” dos valores, ideias, sentimentos e sistemas linguísticos eurocêntricos. Processo 

iniciado há mais de quinhentos anos, com a chegada dos portugueses e a imposição violenta 

do seu modo de vida, da educação europeia e do idioma português como oficial (RIBEIRO, 

2019).   

A abolição da escravatura foi decretada em 1888, porém, o racismo perdurou até os 

dias atuais, sendo manifesto em ações discriminatórias, nos atos cotidianos, nas 

regras/padrões das instituições e nas expressões linguísticas.  Embora, se dissemine a ideia, 

na qual, o racismo no Brasil tenha sido mais brando, traduzido na miscigenação e na ausência 

de leis segregadoras, alguns/algumas historiadores/as revelaram a inexatidão disso, trazendo 

à baila estudos do modo degradante de vida dos negros/as e ações eugenistas de 

‘branqueamento’ do povo brasileiro (SCHWARCZ,  2001; DOMINGUES, GOMES, 2014). 

Segundo Almeida (2018), o racismo pode ser categorizado em: individual (expresso em 

atitudes discriminatórias, estereótipos, insultos e rejeição a um indivíduo); institucional 

(relacionado aos efeitos causados pelos modos de funcionamento das instituições, que 

concedem privilégios a determinados grupos sociais conforme a raça) e estrutural (resultado 

da estruturação da sociedade condescendente a normalização e a criação de regras e padrões, 

baseados em princípios discriminatórios de raça). Para o autor, a perspectiva do racismo 

estrutural abrange a ideia deste presente em todos os espaços e modos de viver/sentir/agir 

na sociedade. Os veículos de comunicação, a indústria cultural e as instituições educativas 

operam ideologicamente, moldando o imaginário social, e consequentemente, as práticas 

sociais numa perspectiva racista. Contudo, as representações, que conhecemos conectadas 

“a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente” (ALMEIDA, 2018, p. 53), não 

traduzem a realidade, mas são elaborações construídas, balizadas por normas, condutas e 

padrões naturalizados de uma classe hegemônica. Dialogando com a perspectiva do racismo 

estrutural, a formadora ponderou:  

                                                           
163 Nesse momento, a formadora trouxe a informação, que 90% dos municípios brasileiros não tem salas de 
cinemas, e dos 10%, que possuem, somente 1% dispõem de locais para apreciação de filmes nacionais.  
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O racismo é estrutural e estruturante. O que eu quero dizer com isso? Que o racismo 

está em todos os espaços, ele está aqui, tá na casa da gente, tá na igreja, na escola, 

na empresa, no hospital. Por quê? Porque ele é estrutural, do mesmo jeito que os 

machismos são estruturantes e a desigualdade social. Ele vai transversalizar a vida 

da gente. O que acontece quando nos apropriamos do nome ao que tem que ser 

dado? Parece que a coisa se agiganta, mas de fato ele sempre esteve ali, a gente só 

não nomeava. Por quê? Porque a gente não nomeia o que a gente não conhece. A 

partir do momento  que, enquanto sociedade percebemos que é estrutura, podemos 

ser miscigenados, mas isso não nos faz iguais e nem democraticamente semelhantes 

(Formadora 6).  

 

Por conseguinte, entendemos ser primordial a criação de espaços-tempos de formação 

docente, que levem os/as educadores/as a construir saberes profissionais, cujas 

possibilidades sejam, para além de conhecerem técnicas de ensino, mas, também incorporar 

reflexões críticas e de combate a atos opressivos e de racismo, para efetivarem 

transformações no cotidiano escolar (FREIRE 1993, 2001; GIROUX, 1997; TARDIF, 2014).  

Essas mudanças podem ocorrer, por exemplo, pela criação de espaços-tempos na 

escola para confrontar a realidade brasileira, através de filmes, apresentando atos racistas em 

formato de comentários, expressões e/ou a valorização de modelos europeus de beleza e 

vida, em detrimento e menosprezo pelas culturas negras. Constatamos, também, que o 

espaço-tempo, no formato de curso, pode se constituir um lugar, no qual, os/as docentes: 

realizam múltiplas mediações sobre suas condições de trabalho; (des)constroem a identidade 

profissional, neste caso, relacionada ao elemento de raça (branco/a, negro/a, etc.); refletem 

coletivamente sobre o racismo estrutural, que transversaliza as práticas e relações escolares 

(OROZCO-GÓMEZ, 1997; ALARCÃO, 2003; ALMEIDA, 2018).  

Conforme depoimento da interlocutora, assumir a negritude é importante elemento 

de representatividade e de modificações no ser/fazer docente: 

           

Isso que estamos fazendo aqui é um grande ganho, porque quando fomos para a 

escola na infância, os professores[as] não tinham essa formação. Nós estamos aqui 

refletindo e cabe a nós levarmos para nossas escolas. Fazermos as coisas 

acontecerem e a representatividade. Eu tenho que ocupar meu espaço. Eu não tive 

professores[as] negros[as]. Agora eu sou uma professora negra. Talvez, eu aceitei 

muita coisa porque não plantaram essa sementinha em mim. O que eu senti na pele 

[racismo], às vezes quem não sofreu não tem como saber (Professora Maria). 
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 Com a conscientização da identidade afro-brasileira, acrescentamos à fala da docente 

a necessidade do combate ao racismo nas práticas escolares. Ou seja, uma educação 

antirracista, estabelecida em ações de valorização da cultura histórica afro-brasileira e o 

resgate dessa, por meio da leitura de autores/as negros/as, introdução de brincadeiras, 

discussão de expressões linguísticas, etc.  

Concordamos com a proposta pedagógica de uma docente do curso, que, com o 

objetivo de auxiliar seus/suas alunos/as a assumirem sua negritude, propôs o que ela chamou 

de “conhecimento dos sofrimentos do povo negro”. Contudo, o processo educativo deve ir 

adiante, ensejando a recriação histórica em uma visão abrangente, na qual, o/a negro/a, 

conquanto vítima invisibilizada da violência, desde a escravidão até os períodos atuais nas 

periferias brasileiras, pode constituir-se protagonista e produtor/a de ideias, culturas, 

trabalhos, etc.  

Nesta perspectiva, a interface Comunicação/Educação leva-nos à reflexão sobre qual 

é o papel do docente: reproduzir o racismo estrutural ou desvelá-lo, a fim de proporcionar 

transformações sociais? O coordenador do Núcleo de Educomunicação, que esteve presente 

no curso, relacionou os princípios educomunicativos de respeito a diversidade e a escola, 

como um relevante espaço para a educação antirracista:  

 

Eu fico preocupado com minha filha de quatro anos, porque ela vai passar por um 

processo formativo, não digo nem fora, mas dentro da escola, dentro do espaço que 

ela fica minimamente 4 horas. Como será dado o tratamento de uma preta, de um 

preto pequeno, por nós, professores? Se tem sentido o que a gente está discutindo 

aqui? E que tipo de produção audiovisual pode nos ajudar? 

 

No segundo encontro, a Formadora 6 apresentou o curta-metragem sobre a história/ 

vida de Carolina de Jesus164. O filme finalizou com a música Negro Drama, do álbum 

Sobrevivendo no Inferno do Racionais MC165. A escolha da música, pelo diretor, deve-se a 

                                                           
164 Carolina de Jesus foi uma importante autora da literatura brasileira e crítica da sociedade e governos 
populistas. Era semianalfabeta, mãe solo, “quase uma liderança comunitária”, oriunda de Minas Gerais e 
moradora em uma favela, em São Paulo, Canindé. Seu primeiro livro “Quarto de despejo” vendeu 100 mil cópias. 
Escreveu mais de cinco mil páginas de diversos gêneros textuais: diários, romances, peças de teatro e letras de 
músicas de Carnaval. Apresentava entrevistas em programas televisivos, aparecendo como “exótica”. No 
entanto, após sua morte no anonimato, sua família não obteve os direitos autorais de suas obras. Ela representa 
as mulheres negras brasileiras, sendo grandes motoras na sociedade, – cuidam dos filhos/as das famílias brancas 
e trabalham como domésticas nas residências de tais famílias-. Atualmente, sua filha é professora da rede 
municipal paulistana.  
165 As letras foram consideradas obras literárias e adotadas nos vestibulares 2020 e 2021 da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 



204 
 

referência ao rap nacional negro, cujas canções discutem a sociedade brasileira permeada 

pelas relações de consumo, de racismo, de exclusão social, a violência estatal contra o/a 

negro/a periférico/a e a luta por direitos humanos.  

Após a exibição, observamos as reflexões sobre o racismo e as relações profissionais 

do/da negro/a, pelos/pelas professores/as. Uma docente relacionou às muitas “Carolinas” 

existentes no país as mães brasileiras, trabalhadoras e inspiradoras da trajetória dos/das 

próprios/as filhos/as:  

 

A sociedade branca a tratava como um ‘bichinho de estimação’, um fantochinho na 

mão e depois foi deixado de lado. É interessante ver que no Brasil tem trilhões de 

Carolinas, que vivem essa trajetória, e às vezes, nem tem força para inspirar os filhos 

a ir pra frente, porque precisa trabalhar tanto, tem que dar de comer, ou buscar na 

prisão (Professora Maria).  

 

Outras professoras salientaram que a obra de Carolina de Jesus não era considerada 

literatura por alguns especialistas, porque não atendia aos padrões técnicos literários. Além 

disso, correlacionaram o quarto de despejo ao de empregada, existente em muitos domicílios, 

um cômodo usado para armazenar objetos desgastados/inúteis. Local esse, herdado do 

período colonial, quando havia escravos/as para os serviços domésticos.  

 

Houve uma discussão recente, se a obra de Carolina pode ser considerada literatura 

ou não. O livro Quarto de despejo tem alguns erros de português, porque enfim, ela 

aprendeu sozinha, era autodidata. Quem é essa mulher que se atreve a escrever e 

fazer parte de uma literatura brasileira? Porque vai totalmente contra essa literatura 

padrão, o homem branco, a mulher branca de classe média alta, que escrevem de 

forma padronizada. Essa discussão perdura até hoje, dada a importância da obra de 

Carolina, não só para nós pessoas negras, mas de modo geral, porque fala muito de 

Brasil, de todos nós. [...] Inclusive, tem uma parte do filme que tem um monumento 

“Mãe Preta”, no Largo Paissandú, que foi inaugurado no quarto centenário de São 

Paulo, pela luta do movimento negro. O centenário não tinha nada que representava 

os negros, somente japoneses, italianos, etc. (Professora Letícia).  

 
Sobre o quarto de despejo, a gente pode fazer um simbolismo com o quarto da 

empregada. Quando ficam sem empregada, por um período, colocam tudo o que 

não presta lá (Professora Ângela). 

 

Em seguida, as discussões se voltaram para a violência contra negros/as e o extermínio 

de jovens nas periferias. Nos últimos dez anos, segundo dados do Atlas da violência, do IPEA 

de 2020, 75,7% das vítimas de homicídios eram jovens negros e pardos, de 15 a 29 anos. Nesta 
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perspectiva, alguns/algumas docentes/as trouxeram relatos do racismo enfrentado por 

aparelhos do Estado como a polícia e a escola. Para uma docente, geralmente, o policial é 

representante de um Estado racista, sendo um homem negro e periférico, que muitas vezes 

não tem consciência do poder simbólico exercido pelo Estado.  

Um professor revelou que, outros entes representantes do Estado, como 

educadores/as negros/as e os/as policiais não têm consciência do racismo, e, por 

consequência, são contra políticas afirmativas de cotas para afrodescendentes ou apresentam 

atitudes racistas166. Neste sentido, Ribeiro (2019) defende a ideia de desnaturalização e 

romantização da vida do negro/a periférico/a, imerso/a em um ambiente violento, com 

inúmeras dificuldades para estudar, trabalhar, viver, e, através de uma cultura do mérito, 

‘conquista um diploma’ ou carreira pública. Para isso, a autora defende a concretização de 

políticas públicas de desigualdade social e promoção da diversidade, como a “lei de cotas para 

universidades federais, promulgada em 2012, [que] representou uma grande vitória” 

(RIBEIRO, 2019, p. 24). 

A formadora apontou a dificuldade na transposição das barreiras do racismo, porém, 

reforçou a necessidade da criação de espaços, como os cursos de formação, nos quais, as 

pessoas possam saber e estabelecer uma educação antirracista, garantindo a voz e 

legitimidade dos/das professores/as. Neste ponto, notamos o discurso da formadora sinalizar 

a valorização da ‘fala’ docente. Isso é um passo relevante para convocá-los/las para o debate 

público e nas formulações de políticas públicas, em especial, as que lhes afetam diretamente, 

como as de funcionamento das escolas, as de formação, de valorização das suas identidades 

e as da carreira do magistério.  

A Formadora 6 sublinhou o uso de filmes como recursos didático-pedagógicos, para 

além da sensibilização de temáticas relacionadas ao racismo, mas também conectadas às 

disciplinas, estratégias em sala de aula de forma trans/interdisciplinar, estimulando a 

produção autoral dos/das estudantes167. Por conseguinte, ela sugeriu a discussão reflexiva, 

como a que foi feita entre os/as educadores/as, após a assistência do curta-metragem 

Carolina de Jesus. 

                                                           
166 Os últimos concursos públicos na rede municipal de São Paulo têm cotas para afrodescendentes. Percebe-se 
a presença negra na carreira do magistério. 
167 Existe legislação que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes 
de produção nacional, por duas horas, nas escolas de Educação Básica (BRASIL, 2014b).  
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Outra docente evidenciou o racismo manifesto pela linguagem, por meio de termos, 

“moreno”, “pardo” e “café com leite”. A linguagem pode ser entendida como um constructo 

polifônico histórico, cultural (VYGOSTSKY, 1993; BAKTHIN, 1997), e constitui-se uma prática 

social mediadora, um “sistema simbólico” “[...] ancorado em procedimentos interlocutivos e 

dialógicos” (BAKTHIN, 2006, p 32). Nesta perspectiva, a linguagem pode (re)produzir 

significações/condutas racistas, ainda que sejam inconscientes. Encaminhando-se a essa 

análise, a formadora destacou a criação de algumas expressões linguísticas no Brasil, as quais 

transparecem origem racista e referem-se a negritude de forma negativa:  

 

Isso tem tudo a ver com  a conversa que a gente teve ontem com esse lugar histórico 

onde a pessoa negra sempre esteve em lugar negativo. Então, numa tentativa de 

diminuir essa dor, você acaba camuflando isso, a partir do termo moreno e mulata. 

Racismo embutido na palavra[...] Acho que um ponto central é a autodeclaração, ou 

seja, a ancestralidade, seja europeia, negra, indígena e o fenótipo - cor de pele, tipo 

de cabelo, lábios, etc -. Como a sociedade me vê, mas enquanto educadores[as] tem-

se que apoiar essa reflexão. (Formadora 6). 

 

Convergindo com as ideias expostas pela formadora, cabe esclarecer que raças, do 

ponto de vista sociológico, são construções sociais e expressas através de discursos. De acordo 

com Hall (2003, p. 23)  

 

Raça é uma construção política e social. É a categoria discursiva em torno da qual se 

organiza um sistema de poder socioeconômico, de exploração e exclusão, ou seja, o 

racismo. Todavia, como prática discursiva, o racismo possui uma lógica própria. 

Tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão racial em 

termos de distinções genéticas e biológicas, isto é, na natureza (Ibidem, p. 23). 

 

No terceiro encontro, a formadora comparou as diferenças do Cinema negro brasileiro, 

com as características expressas no Manifesto Dogma Feijoada168; correlacionando tais filmes 

com as produções mainstream, isto é, aquelas divulgadas amplamente através de estratégias 

de marketing e em veículos de comunicação. Como principais características, observamos:  

                                                           
168 O “Manifesto Dogma Feijoada”, idealizado por Jeferson De e outros cineastas, apresentam outras 

características do “Cinema Negro”, como, por exemplo: o filme deve ser dirigido por um/a negro/a; o/a 
protagonista deve ser negro/a; a temática tem de estar relacionada com a realidade do/da negro/a brasileiro/a; 
o filme tem cronograma exequível e de baixo orçamento; são proibidos os personagens estereotipados 
(negros/as ou não); blackface não deve aparecer; o roteiro privilegiará o/a negro/a comum brasileiro; o bem e o 
mal não é a referência; e evita-se a criação de heróis/heroínas e/ou bandidos/as (CARVALHO, DOMINGUES, 
2018).  
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(1) a preocupação com representatividade e protagonismo negro; e  

(2) a construção de narrativas, que combatam a lógica eurocêntrica, valorizando as 

memórias polifônicas, heranças do continente africano, que é uma polifonia de vozes e 

culturas169.  

Em seguida, assistimos o curta-metragem Jenifer, que retratou a história de uma 

adolescente, de 17 anos, negra de pele branca, com vida comum, “com um vizinho, assim 

como nós, como nossos alunos, batendo papo na Sala de Informática” (Professora Maria). A 

formadora solicitou aos/às participantes identificarem quais eram os itens do Manifesto 

Dogma Feijoada que o filme contemplava. A partir das discussões sobre a produção 

visualizada, os/as docentes salientaram a emergência de ‘letramento racial’ nas escolas, para 

compreender as relações raciais e promover ações de combate ao racismo. Além disso, 

enfatizaram a necessidade de reformular os currículos escolares, considerando uma nova 

lógica inter/transdisciplinar, na qual, os ensinos de Arte/História/Cultura devem permear 

todas as práticas pedagógicas, e romperem com os conteúdos/estruturas escolares de 

influência europeias e horários pré-definidos (GOMES, 2012). Sob este ponto de vista, a 

Formadora 6 ponderou sobre a ênfase dos currículos no desenvolvimento intelectual: 

 

Quando a gente pensa em descolonização de currículo, a gente não pode descolar 

isso do afeto. Mas, com uma educação formal inspirada pela lógica iluminista, a 

razão é que tinha que sobressair. Parece que só estudamos para ampliar o intelecto, 

e não para sermos pessoas com outros atributos que não só a nossa mente, nosso 

cérebro.   

 

Quando a formadora apresentou aos/às educadores/as um mapa, criado pelo projeto 

A cor da cultura, que trazia os Valores civilizatórios da cultura africano-brasileiro170, o item 

religiosidade suscitou comentários relacionados à desvalorização das manifestações religiosas 

                                                           
169 O “Manifesto Dogma Feijoada”, idealizado por Jeferson De e outros cineastas, apresentam outras 

características do “Cinema Negro”, como, por exemplo: o filme deve ser dirigido por um/a negro/a; o/a 
protagonista deve ser negro/a; a temática tem de estar relacionada com a realidade do/da negro/a brasileiro/a; 
o filme tem cronograma exequível e de baixo orçamento; são proibidos os personagens estereotipados 
(negros/as ou não); blackface não deve aparecer; o roteiro privilegiará o/a negro/a comum brasileiro; o bem e o 
mal não é a referência; e evita-se a criação de heróis/heroínas e/ou bandidos/as (CARVALHO, DOMINGUES, 
2018). 
170 Os valores civilizatórios da cultura africano-brasileira indicados no mapa são: circularidade, religiosidade, 
corporeidade, musicalidade, memória, ancestralidade, cooperativismo, oralidade, energia vital e ludicidade. 
Disponível em: http://www.acordacultura.org.br/oprojeto. Acesso em: 11 jan. 2021. 

http://www.acordacultura.org.br/oprojeto
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não cristãs, vistas como desfavoráveis sob a ótica judaico-cristã.  “A educação laica só está no 

papel, tem gente que reza o pai-nosso todo dia” (Professora Maria) [...] Na escola, alguém 

colocou o crucifixo nas paredes e não é à toa, é uma questão de poder” (Professora Letícia). 

As falas ensejam a existência da religiosidade cristã nas práticas escolares, porém, as 

de origem e matrizes africanas/indígenas são rechaçadas e discriminadas. Em seguida, a 

formadora exibiu aos/às docentes o filme O dia de Jerusa. Diferentemente das narrativas 

hollywoodianas171, essa produção narra a história de duas mulheres negras comuns – moça e 

senhora -, que se entrecruzam em um bairro de São Paulo172.   

Por meio do filme, os/as docentes mencionaram os seguintes aspectos dos Valores 

civilizatórios da cultura afro-brasileira: religiosidade, representada pela presença de um altar 

ecumênico e uso de nomes cristãos; corporeidade, observada pelos abraços das personagens; 

musicalidade, presente na trilha sonora brasileira; cooperativismo, exposta pelo auxílio mútuo 

entre as mulheres; ancestralidade, mostrada pela menção às avós e histórias infantis; 

ludicidade, nas brincadeiras feitas pelas protagonistas; energia vital, na entrada do vento, que 

ocorreu na sala de estar (turning point173); oralidade, apresentou-se em todo momento do 

filme; e circularidade, existente no relato de cotidiano diário das protagonistas. Uma 

professora ressaltou que, a produção não apresentava a dualidade bem ou mal, mas 

contemporizava a vida comum de duas mulheres, as quais, podiam ter suas conexões 

familiares desmanteladas pela “correria, [pelo] capitalismo, [que] acabava desestruturando 

suas relações sociais”.  

 

7. 2. 2 Diretoria de Ensino do Jaçanã/Tremembé (DRE-JT) 

 

O curso Cinema Negro, na DRE Jaçanã/Tremembé, foi realizado no prédio conhecido 

como DIPED (Divisão Pedagógica)174, no Bairro Água Fria-Mandaqui, no final de agosto e início 

de setembro de 2019, totalizando 4 encontros175. O edifício estava adequadamente 

                                                           
171 Narrativas que apresentam construções didáticas e explicativas.  
172 A produção fílmica tem direção e toda equipe (atores/atrizes) negros/as. 
 173 No jargão de produções cinematográficas é um momento, no qual, a personagem toma alguma decisão 
importante ou modifica a história.  
174 Foram construídos prédios ou reformuladas algumas áreas das DREs, dando tal denominação, pois têm a 
função de serem locais específicos para a ocorrência de formações continuadas docentes. Em tais locais 
trabalham  profissionais – formadores/as e outros/as – voltados/as para atividades formativas.  
175 Participamos de dois encontros.  
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localizado, próximo à Avenida Engenheiro Caetano Alves, em São Paulo. A formação ocorreu 

em uma sala retangular com: cadeiras estofadas, dispostas de modo semicircular; um quadro 

branco; espaço para projeção de imagens; uma mesa próxima das janelas; e um computador 

(Figura 55)176.  

 

Figura 55: Sala de formação DIPED-Jaçanã-Tremembé 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

No primeiro encontro, a Formadora 6 historicizou a Educomunicação no município, e 

sugeriu alguns materiais concernentes às questões étnico-raciais177. Um desses foi o livro 

produzido, em 2008, pela Secretaria Municipal de Educação, Orientações curriculares e 

expectativas de aprendizagem étnico-racial para Educação Infantil, Ensino fundamental e 

Médio (SÃO PAULO, 2008a). Tal documento elaborado e norteado por legislações178, que são 

garantias históricas da representação e luta do movimento negro, tornou-se referência no 

desenvolvimento de práticas didático-pedagógicas transversalizadas pela cultura/história 

afro-brasileira. As falas docentes revelaram a existência de vontade/esforço em tratar dos 

                                                           
176 Para observar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, verificar em Apêndice P.  
177 A formadora indicou os mesmos materiais do curso da DRE Campo Limpo e, nesse incluiu as produções de 
cinema negro: no site (1) “Afroflix” (serviço de streaming e Associação do Audiovisual do Cinema Negra Brasileiro, 
disponível em http://www.afroflix.com.br/); (2) produções fílmicas e discussões mensais promovidas no espaço 
“ItauUnibanco”, por meio do “Clube do Professor”, em São Paulo, mais informações disponíveis em: 
http://www.itaucinemas.com.br/pag/clube-do-professor); e (3) filmes com curadoria da “AfroEducação” 
(empresa social fundada em 2008, pioneira na produção de ações estratégicas para a equidade racial brasileira), 
disponível em: https://www.afroeducacao.com.br/quem-somos). Acesso em: 11 jan. 2021. 
178 As orientações curriculares para educação étnico-racial foram norteadas pelo “Estatuto da igualdade racial”, 
proposto por Paulo Paim, senador gaúcho negro e a Lei 10.639 (BRASIL, 2003, 2010). 

https://docs.google.com/document/d/1pa9IgG6hGEDOXrhMXSP72w4yAG3iu6oPzjByhVGj1_k/edit?usp=sharing
http://www.afroflix.com.br/
http://www.itaucinemas.com.br/pag/clube-do-professor
https://www.afroeducacao.com.br/quem-somos


210 
 

elementos culturais/históricos brasileiros, e a presença de estudantes conscientes da sua 

identidade racial:  

 
Trabalhar o currículo descolonizado é um desafio porque não fomos educadas para 

isso (Professora Vânia).  

 

Temos que ter a mesma tranquilidade de ler a Chapeuzinho Vermelho, quanto falar 

de Iemanjá. Vejo a alegria de uma aluna quando se reconhece em uma princesa 

africana (Professora Valéria).  

 
A gente tem que falar isso na escola. Quando você vem de uma formação em que o 

olhar não é para isso. Não é fácil. Tenho uma vivência disso de 3, 4 anos. E quando 

você vê uma molecada empoderada. A gente vê a representação do movimento 

negro com muita força, como um rolo compressor (Professora Márcia).  

 

As professoras relataram a dificuldade da construção de um currículo ‘descolonizado’, 

com a presença negra nos contos infantis. Segundo Arroyo (2007, 2011), o currículo escolar é 

território de disputas: teóricas; dos saberes/experiências dos sujeitos da ação educativa – 

docentes, estudantes, gestores/as, etc. -; dos coletivos populares, que demandam a inserção 

de suas narrativas e esforços do acesso aos bens materiais e culturais, simbólicos e memoriais, 

na diversidade de espaços sociais. Neste sentido, essas disputas teóricas/sujeitos/coletivos 

populares representam a luta para o reconhecimento da representatividade negra nos 

currículos escolares179.  

A Formadora 6 ponderou, com os/as docentes, que um dos objetivos do curso era 

discutir os estereótipos sobre o “que é ser negro no Brasil”, como, por exemplo, “saber 

sambar, cantar, etc.”. Nesse mesmo dia, quando os/as professores/as debateram sobre 

políticas afirmativas, alguns/algumas trouxeram relatos negativos sobre tais, como o fato de 

brancos/as se autodeclararem negros/as, por considerarem “mais fácil passar em vestibulares 

e concursos”; ou ainda, pessoas que julgam, essas ações, atos de piedade, e não uma 

reparação histórica. Esses relatos revelaram a notável presença do racismo, na sociedade 

brasileira e a necessidade de desenvolver trabalho educativo antirracista, e atuações 

antirracistas, na sociedade em geral, por intermédio de movimentos sociais, veículos 

midiáticos, etc.  

                                                           
179 A discussão sobre o currículo abrange o indicador 14 - Articulação com o currículo do município, da 
subcategoria (E) Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas nas práticas 
pedagógicas, da categoria Perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas sobre a formação continuada 
docente.    

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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 No segundo encontro, do qual participamos, a formadora apresentou a animação Salu 

e o cavalo-marinho. Esse curta-metragem evidenciava a história de Mestre Salu, propagador 

da cultura afro-indígena no nordeste brasileiro. Após a apresentação, os/as professores/as 

analisaram as diferenças e as similaridades da animação com o documentário Carolina de 

Jesus, visto em data anterior; refletiram na aplicação em sala de aula. Uma docente destacou 

similaridades entre as duas produções, relacionadas às formas positivas nas quais a 

representatividade negra se manifestou: 

 

Dá para trabalhar com os alunos as representatividades regional, família negra, 

sotaque do Nordeste. O resgate dos personagens [Mestre Salu e Carolina de Jesus] 

da cultura de forma positiva como os “que chegaram lá”. Os negros sempre são 

mostrados em filmes de Hollywood como escravizados e de forma negativa 

(Professora Márcia).  

 

Para outra mestra, o documentário de Carolina de Jesus exibiu um retrato da ‘realidade 

cruel’ da mulher negra periférica, a adulta séria; enquanto o curta-metragem Mestre Salu e o 

cavalo-marinho, mostrou uma criança usando a dança como brincadeira. Para uma docente 

distinta, ambas produções fílmicas deveriam ser apresentadas aos/às estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), com diferentes finalidades:  

 

(1)  a história de Mestre Salu, para suscitar ‘encantamento’, pois muitos/as alunos/as 

são oriundos/as da região Nordeste, local onde se passa a narrativa; e  

(2) o documentário da vida de Carolina de Jesus, a fim de propiciar reflexões sobre as 

dificuldades/contexto real dos/das negros/as, pobres, periféricos/as e semialfabetizados/as 

nas grandes cidades brasileiras. 

 

Na visão da formadora, a animação de Mestre Salu e o cavalo-marinho possibilita fazer 

análise da cultura popular brasileira afro-indígena de modo positivo, com enfoque nas 

brincadeiras e na vida comunitária, em vez de ressaltar a vivência árdua dos/das 

trabalhadores/as de canaviais, onde a história se passa.  Para a educadora, é um filme que 

pode ser exibido com todas as faixas etárias, desde que se tenha intenção pedagógica, isto é, 

uma conversa/discussão mediadora, antes e depois da apresentação.  
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Ademais, os/as mestres/as foram instados/as: (1) a pesquisar e escolher filmes 

brasileiros, de modo a ampliar o acervo midiático das escolas com verbas do PDDE180; (2) a 

assistir às produções antes de apresentá-las aos/às alunos/as; (3) a realizar mediação 

pedagógica (discussão antes e depois da sessão);  e, (4) a criar um cineclube na escola. 

Percebemos essas proposições estarem associadas aos vínculos Comunicação/Educação, pois 

incentiva a investigação dos títulos fílmicos brasileiros, valorizando a cultura brasileira; a 

criação do diálogo nas atividades da escola; e, o aprendizado para/com os dispositivos 

tecnocomunicativos - filmes, cinema, documentários, etc. -, entendendo sua linguagem, 

códigos e os significados produzidos.  

Em seguida, a formadora solicitou aos/às participantes, em grupos, a indicação de três 

nomes de: atrizes/atores negros/negras; diretores/diretoras negros/negras e filmes do 

cinema negro brasileiro. A atividade suscitou amplo debate. No entanto, lamentavelmente, 

tivemos dificuldades em listar os nomes requeridos, principalmente, das mulheres 

negras181. Isso demonstra a grande necessidade de estudos e construção de espaços de 

diálogos sobre a negritude, gênero e a representatividade na formação docente.  

 

7.2.3 Considerações sobre os encontros formativos do curso Cinema Negro 

 

No curso Cinema Negro perspectivas e diálogos frente às relações étnico-raciais, 

observamos a presença de estigmas e estereótipos do que é ser negro/a brasileiro/a, nos 

discursos dos/das docentes, mas, também, desconstruções, que alguns/algumas vêm 

realizando durante formações e práticas educativas182. Por exemplo, constatadas em falas de 

uma docente: “temos que ter a mesma tranquilidade de ler a Chapeuzinho Vermelho quanto 

falar de Iemanjá”, indicando mudanças nas atividades didáticas. Este processo não é fácil, 

como relatado pelos/pelas educadores/as, mas constitui-se um exercício de práxis reflexiva 

da formação profissional e pessoal, isto é, no ser/fazer docente, pelo qual existem saberes 

                                                           
180  Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas 
públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, em caráter suplementar, a fim de contribuir na manutenção 
e melhoria da infraestrutura física e pedagógica. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/programas/pdde. 
Acesso em: 12 jan. 2021.  
181 Participamos dessa atividade.  
182 Desta forma, acionamos a categoria Docentes e Formadores/as, subcategoria (A) Imagens e formações 
discursivas sobre os professores/as exibidas por meio dos veículos midiáticos, indicador 1 – Estereótipos e 
estigmas. 

https://www.fnde.gov.br/programas/pdde
https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
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imbricados, que ocorrem entre os espaços-tempos de formação e o conhecimento do locus 

da sala de aula e da comunidade escolar. (FREIRE, 1993, 2001; ALARCÃO, 2003; PIMENTA, 

2005; SHULMAN, 2014; TARDIF, 2014).  

Apesar de a proposta do curso ter sido organizada em uma sistematização feita pela 

formadora – não em conjunto com os/as educadores/as –, a criação de um ambiente 

proporcionador de diálogo, possibilitou aos/às participantes exporem suas visões de mundo 

e os processos internos, atravessados pela identidade e pela formação, pela construção e 

valorização da cultura e história negra. Ressaltamos, também, que os currículos escolares 

expressam visões ideológicas, epistemológicas e filosóficas elaboradas por diversos atores, 

devendo ser constituídos por vozes deslegitimadas para propiciarem transformações 

educomunicativas nas instituições escolares.  

Neste sentido, é mister que os/as mestres/as sejam protagonistas em seu processo 

formativo, identificando quem são e quais objetivos didáticos serão apropriados para 

desconstrução do racismo e preconceitos. Além disso, observamos, durante os encontros da 

DRE Jaçanã/Tremembé e Campo Limpo, a apresentação de proposições com a finalidade de 

compreender os dispositivos tecnocomunicativos – como cinema, filmes, curtas-metragens, 

etc. -, para além do uso operacional, mas, também, como recursos didático-pedagógicos 

produtores de significados mediados por elementos culturais, sociais e econômicos. 

Nesta perspectiva, rememoramos a fala de Martín-Barbero (2014), da essencialidade 

de reconhecê-los, tanto como “dispositivos de produtividade como de transformação dos 

modos de perceber, de saber e de sentir” (Ibidem, p. 56). Sendo assim, o uso (como operar 

com tais recursos), a proposta didático-pedagógica dos media (porque escolheu determinados 

media – filme, curta-metragem, etc.; a quem esse representa; qual é o objetivo didático; quais 

significados podem ser construídos a partir desses?) importam para os/as educadores/as 

serem agentes que promovam transformações sociais e novos modos de perceber e sentir 

(por exemplo, assumir a negritude), ou fortalecer as exclusões sociais, a (re)produção de 

conhecimentos, de preconceitos e de racismo de modo a manter o status quo.  

 

7. 3 O curso Nas ondas do vídeo  

 

Em linhas gerais, esse curso teve a finalidade de retratar a educação para/com e por 

meio dos dispositivos tecnocomunicativos como filmes, celulares e produções de vídeos 
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problematizadores das relações étnico-raciais, entre os agentes escolares – docente, 

estudantes, etc.; além de discutir relações de gênero e a presença de dispositivos tecnológicos 

na sociedade. Nesta seção, descreveremos e analisaremos as formações de duas DREs: 

Jaçanã/Tremembé e Pirituba/Jaraguá. Ao longo das aulas, notamos a frequência de 

professores/as de diferentes formações, ministrando em diversificadas etapas da Educação 

Básica (Infantil, Ensino Fundamental I e II, e Educação de Jovens e Adultos). 

 

7. 3. 1 Diretoria Regional de Educação Jaçanã/Tremembé (DRE-JT) 

 

O curso Nas Ondas do Vídeo aconteceu no prédio da Divisão Pedagógica (DIPED)183, no 

Bairro Água Fria-Mandaqui, na mesma sala onde fizemos as atividades do Cinema Negro, de 

junho a agosto de 2019, totalizando 7 encontros184. O Formador 9 iniciou o trabalho com uma 

questão instigadora: “Então, vamos lá gente, cultura digital e smartphone, a mudança de ser 

e estar no mundo. O que é cultura?” 

Ao que os/as educadores/as responderam: “costumes, valores”; “a cultura cria novos 

significados intermediados pela tecnologia”. Para o Formador 9, a organização dos costumes 

compõe a cultura, e os seres humanos produzem significados a partir das tecnologias:  

 
Nós não podemos tirar o humano principalmente se for falar de cultura.  A tecnologia 

está inserida dentro da organização de [um] grupo. Então, quando a gente fala em 

tecnologia, [...] cultura digital, é a cultura criada por um grupo que começa a partir 

dos meios digitais. Daí, a gente vai pensar na incidência de cultura digital na vida do 

ser humano, vamos ver quais são as implicações dessa digitalização na cultura. 

 

Evidenciamos as ponderações do educador sobre a vinculação do desenvolvimento da 

internet com a descentralização das relações de poder. Para ele, com a socialização das 

informações por veículos diversos, a Rede Globo, representante da cultura hegemônica, 

passou a construir novas narrativas e relações de poder. 

 

Então, quer dizer que,  se antes eles [a rede Globo] detinham o poder sobre a TV, o 

rádio [...] como tecnologia pra dominar[...], quando a internet surge, esse poder que 

estava na mão deles, acaba sendo mais difícil. Com a internet vem a socialização, 

                                                           
183 Foram construídos prédios, ou reformuladas algumas áreas das DREs com essa denominação para serem 
locais específicos para ocorrência de formações continuadas para docentes; onde trabalham profissionais –
formadores/as e outros agentes – voltados/as para a formação.  
184 Para observar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, verificar em Apêndice Q. 

https://docs.google.com/document/d/1aF_F97WPqYcv79oksfNMac49l7-gM3tcmo-Fk-ABG2g/edit?usp=sharing


215 
 

que obriga essas classes sociais a reformular as relações de poder. Vamos pegar 

2013, com as manifestações. Para mim esse foi um dos momentos mais reveladores 

e que mais ratifica isso, porque é o seguinte: me lembro da Globo mostrando, o que 

eles chamavam de “vários vândalos”, e daí, a “polícia estava precisando intervir”. Ao 

mesmo tempo, tinha gente postando vídeo de que aquilo que a Globo estava 

mostrando não era verdade. Esse foi um momento crítico para a Globo. A hora em 

que ela é desmentida pelo YouTube, para mim fica muito nítido a descentralização, 

e isso obrigou a Globo a reinventar suas relações de poder (Formador 9).  

 

Com essa fala, o formador explicou que os meios de comunicação, segundo a 

Constituição Brasileira de 1988, têm como princípios fomentar a comunicação local/regional. 

Quando grandes empresas de comunicação não abordam esta esfera comunicativa, 

desrespeitam a legislação. A operação destes meios de comunicação de massa interfere na 

elaboração de significados individuais culturais. Ou seja, a cultura é “reguladora das nossas 

mentes”, oferecendo um “conjunto de símbolos como a linguagem”, possibilitado a 

comunicação e formação de sentidos. Estes, por sua vez, “oferece[m] simultaneamente a 

capacidade de organizar o mundo”, segundo uma ótica, e viabilizam a integração social a partir 

de visões ideológicas da sociedade185 (SETTON, 2013, p. 20). 

Nesta perspectiva, a emissora Globo com a finalidade de moldar as visões ideológicas 

da sociedade brasileira, criou novos instrumentos de comunicação e reinventou suas relações 

de poder, após 2013. Ocasião na qual a rede de TV exibia ações de vandalismo nas 

manifestações, mas era contraditada pelos vídeos ‘postados’ pelo público, simultâneos aos 

acontecimentos reais, através de outros meios, como o YouTube. Para fazer isso, um dos 

recursos implementados pela emissora foi a interação com os/as telespectadores/as, 

solicitando a ‘postagem’ de vídeos das cidades do interior do Brasil. Esse formato possibilitou 

a composição da programação regional da emissora elaborada pelos/pelas moradores/as 

locais. Diante de tal prática, o educador defendeu “uma comunicação contra a cultura 

hegemônica” (MORAES, 2007, p. 71), como luta pela liberdade, contra as instâncias 

opressoras.  

                                                           
185 Por exemplo, a visão ideológica de “um mundo machista, ou um mundo em que homens e mulheres têm 
liberdade de expressar ideias diferentes, que todos[todas] comungam” e partilham as mesmas condições, 
relações e remunerações de trabalho (SETTON, 2013, p. 20). 
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Com base nas ideias partilhadas por OROZCO-GÓMEZ (1993; 1997, 2011), sobre as 

múltiplas mediações186, emergentes de processos complexos e multidirecionais, o formador 

reconheceu a necessidade de ressignificar a escola, as práticas pedagógicas e o uso dos media:  

 

Então, o que são mídias novas? Celulares, tablets, smartphones [...] Orozco defende 

a ideia que a tecnologia não pode ser uma mera plataforma tecnológica para ilustrar 

algum tipo de conhecimento, a tecnologia precisa estar dentro da concepção 

pedagógica [...]. A gente foi conversando aqui, e todo mundo é influenciado pela 

tecnologia [...]. Se a tecnologia é capaz de influenciar pessoas, um país, como usá-la 

para outro conhecimento? Ela, por si só, já é um grande conhecimento. (Formador 

9).  

 

Para três docentes, os dispositivos móveis representam instrumento de poder, 

proibidos pela legislação e rejeitados pela comunidade educativa (docentes e gestores/as), e 

consequentemente, devem permanecer fora do cotidiano escolar.  

 
As mídias móveis são olhadas de maneira preconceituosa, uma ferramenta de vigiar. 

Os alunos usam. Mas, a maioria das escolas não tem wi-fi, mal salas de informática 

com internet. E a gente está falando de São Paulo, o que dirá do resto do país 

(Professora Vera). 

 

Existe um medo da escola. As relações de poderes e os pequenos poderes 

(Professora Patrícia). 

 

Ha uma lei que proíbe o uso do celular na escola. A escola em que trabalho não usa 

e a coordenação da escola tem receio do uso do wi-fi, não permitindo o uso dos 

professores e alunos (Professora Elisângela).  

 

Duas professoras distintas relataram pontos convergentes do caráter rígido das 

relações práticas didático-pedagógicas, nas escolas, que impossibilitam o uso dos media:   

 

 o primeiro, os/as estudantes têm uma relação de proximidade com a ‘tecnologia’ 

enquanto os/as professores/as não possuem; e tais docentes não conseguem se achegar 

aos/às discentes por meio dos recursos tecnológicos;  

                                                           
186 Para o autor as mediações se manifestam por meio de ações e do discurso, mas nenhuma ação ou significado 
particular a constitui como tal. As mediações se originam de várias fontes: “en la cultura, en la política, en la 
economia, en la classe social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los medios, en las condiciones 
situacionales y contextuales, en las instituciones y en los movimientos sociales (OROZCO-GÓMEZ, 1993, p. 34). 
También se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y em sus experiencias. Cada una de estas instancias 
es fuente de mediaciones y puede también mediar otras fuentes” (OROZCO-GÓMEZ, 1993, p. 34). 
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 o segundo, as instituições escolares têm regras rígidas com relação aos media; por 

exemplo, algumas escolas permitem fotografar crianças, porém, “tem que ser comunicado a 

gestão, e as fotos só podem ser tiradas em branco e preto” (Professora Cilene).  

 

Ademais, salientamos a fala do Formador 9, apontando para a ideia, na qual, os/as 

educandos/as, atualmente, tem um processo de aprendizagem diferente dos/das adultos/as. 

E, isso está diretamente relacionado com a perspectiva educomunicativa nas interações, da 

construção de significados, que os dispositivos tecnocomunicativos produzem. 

 

Deixa eu acrescentar outra coisa. Nós estamos com dificuldade no olhar. Uma coisa, 

hoje como se dá a aprendizagem hoje? Ela se dá de forma multifacetada, ele[/ela] 

[o/a aluno/a] tá aqui, tá assistindo televisão e tá prestando atenção. Essa geração, 

da constituição da identidade, do processo cognitivo, se dá a partir daí. Se nós não 

tivermos o olhar afinado para isso, vamos ter medo, a gente não vai estabelecer uma 

relação com esse[/essa] aluno[/a] e a tecnologia. E daí, a gente vai ficar sonhando 

em usar uma tecnologia (Formador 9). 

 
A partir disso, as discussões docentes versaram sobre o currículo de Tecnologias para 

Aprendizagem e o uso dos recursos didático-pedagógicos, como os media e as tecnologias de 

informação e comunicação, restritos a um espaço-tempo de 45 minutos, no Laboratório de 

Informática Educativa/Educação Digital. E, muitas vezes, com equipamentos e materiais 

disponíveis somente ao/à POED. Mediante tais reflexões, o formador ponderou que a 

produção curricular é responsabilidade dos/das educadores/as:  

 
Um currículo é criado por um ser humano, mas existe um ser humano que irá 

implementar esse currículo. Quando a gente olha para essa realidade dicotômica, 

frente a nossa profissionalidade, aqui é o lugar para gente olhar para esse paradigma 

da Educomunicação, para eu poder me qualificar. Eu preciso de alguns indicativos de 

solução. Já olhamos para vários problemas, a necessidade de ressignificação da 

tecnologia na escola. Não é a tecnologia que vai revolucionar nada. O ser humano se 

desenvolve através da tecnologia (Formador 9).  

 

Essa fala converge com a perspectiva da interface Comunicação/Educação, como 

exposto anteriormente, na proposição dos agentes escolares construírem currículos 

participativos, os quais abranjam as reais necessidades dos/das estudantes. Em seguida, 

destacamos o discurso do formador evidenciando as práticas educomunicativas, se opondo a 

lógica do capitalismo vigente, na qual, os agentes de poder constroem 

locais/ferramentas/ideologias para calar/definir/dominar os comportamentos das classes 
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subalternas/populares, reduzindo-as aos produtos padronizados (não seres humanos). Sob a 

ótica educomunicativa, os indivíduos podem estabelecer novas formas de autoconhecimento 

e de lidar com angústias.   

           

Nós podemos unificar o pensamento a partir de práticas de Educomunicação.  Alguns 

pensam a Educomunicação como algo extremamente tecnológico. A 

educomunicação é um paradigma. É uma área de conhecimento. É um recorte do 

mundo, e um recorte que só pode ser feito por um ser humano, não pode ser feito 

pela tecnologia. Então, como é que os seres humanos por meio da tecnologia podem 

transformar o  meio em que se encontram, e resolver as suas angústias em relação 

a esse caos que a gente tá vivendo, sem deixar de ser quem somos? Ao deixar nossos 

valores dentro de uma cultura de manipulação de massa, o que a gente vai perder é 

o nosso valor. E daí, viramos massa de manobra, a gente vira refém da tecnologia e 

não faz uso da tecnologia (Formador 9).  

 

 
O coordenador do Núcleo de Educomunicação, que estava presente no encontro, 

complementando a fala do educador, ressaltou que, “a tecnologia não pode ser uma mera 

plataforma tecnológica para ilustrar algum tipo de conhecimento, mas o próprio conteúdo”. 

Após as discussões anteriores, o formador exibiu um curta-metragem sobre dispositivos 

móveis, que trouxe a relevante fala de um personagem:  “A arte pode representar a vida, 

assim eu posso representar coisas diferentes do que está nas estatísticas. Negros periféricos 

são os que morrem e compõem as estatísticas”. 

O vídeo suscitou a discussão sobre racismo e mortandade de negros/as periféricos/as, 

conforme dados expostos no curso Cinema Negro. Além disso, com base nas falas docentes 

percebemos o racismo, as relações de gênero e as classes sociais serem temas transversais, 

inerentes ao contexto da escola, no Brasil. Com o objetivo de desconstruir elementos racistas, 

misóginos e excludentes nas atividades pedagógicas, concordamos com a fala completiva do 

formador, cuja relevância do papel da Educomunicação se expressa em:  

 
Desvelar as mentiras. Paulo Freire propõe o letramento de mundo. A 

Educomunicação tem proposições conforme as demandas humanas. Tem o 

ecossistema comunicativo, que são interdependentes, como seres humanos 

interdependentes. Como podemos qualificar os ecossistemas dos quais fazemos 

parte? Humanizar as práticas. Na verdade, humanizar o humano, porque a lógica que 

estamos vivendo é tão desumanizante! (Formador 9). 
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Essa fala nos levou a refletir sobre a desnaturalização da ideia, na qual, a pobreza e as 

desigualdades sociais são processos da vida e ‘normais’. Noções advindas de projetos 

elaborados, segundo a ótica de um sistema mercadológico e capitalista de concentração de 

renda e da criação de uma grande massa de desempregados/as. Esta perspectiva reverbera 

na escola, através das relações hierárquicas e da conformação padronizada das 

estruturas/tempos/espaços e dos comportamentos nessas instituições.  

Nos encontros seguintes, realizamos a construção coletiva de um roteiro de vídeo, cujo 

modelo de elaboração foi o da ‘jornada do/da herói/heroína’. Vloger (2015), ao analisar obras 

da literatura e do cinema clássico e contemporâneo, reconheceu a figura do/da herói/heroína, 

em uma narrativa, como personagem principal. Este/esta pode “transcender as fronteiras e 

ilusões do ego” (Ibidem, p. 68), para transpor um determinado obstáculo, embarcando na 

jornada especial com diferentes estágios187. Neste percurso, o/a herói/heroína fará sacrifícios 

e aprenderá a ter uma visão de mundo equilibrada. Conforme o autor, estas narrativas 

perpassam por diferentes culturas, historicamente, e produzem arquétipos, que traduzem 

comportamentos e relacionamentos de personagens presentes no imaginário coletivo. 

Uma professora tornou-se a escriba do roteiro que foi projetado para todos/todas no 

quadro branco. Ao longo da elaboração desse, percebemos a participação de vários/as 

educadores/as colaborando, dando ideias, sugestões e fazendo reflexões. Esse processo 

conduzido pelo formador, foi bastante coerente com uma proposição pedagógica dialógica, 

acolhendo as sugestões e auxiliando a adaptá-las.  

Resumidamente, o roteiro apresentou a situação cotidiana escolar, na qual, uma 

professora – de nome fictício Glória - retirou o celular de um aluno durante uma aula e 

guardou-o em um armário na escola. Segundo o ponto de vista da docente, o aluno foi 

alertado, algumas vezes, a não usar o equipamento, mas não o fez. A atitude da professora 

gerou consequências: a mãe do estudante exigiu, da gestão escolar, que fosse tomada uma 

ação disciplinar contra a funcionária; e a explicação da sua conduta aos gestores escolares.  

No roteiro, tiveram docentes contrários ao posicionamento da professora e a 

colocaram em uma ‘situação de ostracismo’, deixando-a angustiada. O acontecimento se 

encaminhou ao Conselho de Escola, que solucionou o problema, entendendo a ação da 

                                                           
187 Os estágios, segundo Vloger (2015) são: o mundo comum, o chamado à aventura, recusa do chamado, 
encontro com o/a mentor/a, a travessia no primeiro limiar, aproximação da caverna secreta, provas, aliados e 
inimigos, a provação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir.   
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mestra. Isso revelou a valorização da horizontalidade nas relações/resoluções coletivas. Um 

dos momentos, que destacamos foi o diálogo entre formador e professores/as, na elaboração 

do/da mentor/a e da heroína, ressaltando a desestruturação da narrativa hollywoodiana. 

 

Podemos colocar um elemento educomunicativo, desconstruir o que é realizado em 

Hollywood (Formador 9).  

 

Na escola um mentor, não é necessariamente alguém mais velho, é alguém que se 

posiciona, aquele professor que é bem procurado sobre aqueles conflitos do dia a 

dia, alguém que questiona (Professora Vera).  

 

Quem são essas pessoas da escola? Qual é o estereótipo (pensando em tipo) dessa 

pessoa na escola? Pensem em uma imagem de como seria essa pessoa. É um homem 

ou uma mulher? (Formador 9).   

   
Uma mulher grevista (Professora Mônica). 

 

Quem é essa mulher dentro da escola? Como essa mulher grevista se porta dentro 

da escola? Estamos construindo um arquétipo de construção de personagem 

(Formador 9). 

 

Os/as docentes tomaram a decisão, na qual, a mentora seria representada por uma 

educadora ‘sindicalizada’ e na função de readaptada188, como alguém que observaria as 

situações de longe/fora da sala de aula. Nas discussões sobre qual seria o papel dessa, decidiu-

se que tal educadora seria responsável pelo revigoramento da heroína. Além disso, foi a 

personagem que trouxe a reflexão de “Como as tecnologias estavam inseridas nas relações da 

escola?”, reconhecendo a presença das TIC nesse contexto. 

Para a finalização do vídeo, o formador perguntou: “Final feliz ou infeliz”? Algumas 

professoras sugeriram que: a heroína ganhasse o prêmio “Professor Nota Dez”; houvesse a 

superação de vida da protagonista, após um longo processo de terapia, modificando as suas 

relações com a instituição escolar. Para um dos professores, a finalidade do filme era discutir 

                                                           
188 Docentes readaptados/as são aqueles/as que em razão de necessidades físicas ou psíquicas não podem mais 
atuar nas salas de aulas, desenvolvendo funções administrativas nas escolas da rede municipal (SÃO PAULO, 
2018). Na maioria dos casos, são professores/as, que não tem um lugar/função específica dentro da escola, 
fazendo atividades gerais: cópias de materiais dos/das professores/as, auxílio na gestão e secretarias escolares, 
dentre outras. Algumas vezes, estes/estas docentes são estigmatizados. No entanto, a figura do/da docente 
readaptado/a, nos possibilita refletir sobre as condições do trabalho docente com jornadas exaustivas, levando-
os/as ao adoecimento, manifestando Burnout, depressões, etc. (FALCÃO, 2017). Além disso, verificamos a 
composição coletiva da imagem do/da docente que se posiciona politicamente, como alguém sindicalizado/a.  
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a relação da tecnologia com a escola e o papel da docente, como modelo de inspiração ou 

comportamento. Essas óticas convergem ao ideal do/da docente visionário/a.  

Após o término do processo anterior, o Formador 9 explicou a definição dos papéis de: 

diretores/as (responsáveis pelos planos e organização do grupo); diretores/as de arte e 

produção (responsáveis pelas fotografias e gravações de vídeos por meio de celulares); os/as 

atores/atrizes; continuístas de cenas; produtores/as do making off (registro da produção 

através de fotos e vídeos). Uma professora sugeriu tornar o vídeo acessível, com linguagem 

em Libras e/ou audiodescrição. Após, as orientações percebemos os/as professores/as 

reticentes em assumir os papéis, e, pressupomos, amedrontados/as com algo que nunca 

fizeram, com dificuldades da aceitação e da percepção do erro como integrante ao processo 

educomunicativo. Neste ponto de vista, o formador, percebendo tal relutância comentou: 

 

Não tem certo ou errado. A gente vive em uma sociedade binária, principalmente, 

na identidade de gênero, cis, trans[...] Esse é o pensamento binário, certo e errado. 

A gente foi acostumado a pensar assim. Na verdade, só peguei o gancho para gente 

pensar na ideia, então pode errar durante a realização do vídeo […] (Formador 9). 

 

Após essas ponderações, alguns/algumas docentes se voluntariam na produção do 

vídeo e iniciamos as gravações das cenas (Figura 56).  A primeira delas fizemos em um espaço 

do prédio da Divisão Pedagógica (DIPED- JT) onde tinha uma imensa mesa e uma lousa de 

recados, objetos comuns em salas de professores/as, em escolas de Educação Básica189. Os 

espaços do DIPED transformaram-se em cenários do filme.  

 

                                                           
189 Participamos como figurante em algumas cenas.  
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Figura 56: Organização de espaços para gravações do vídeo 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Os/As atores/atrizes estavam muito engajados/as no processo de produção. Durante 

todo o tempo, o formador orientava como seriam feitas as cenas, as falas, o posicionamento 

das câmeras e a atuação de dois professores gravando as cenas, em ângulos diferentes. 

Adicionalmente, havia os/as docentes que estavam produzindo fotos e vídeos dos 

procedimentos completos da filmagem. Uma cena foi produzida nos corredores do DIPED, 

outra em uma sala, que representava o ambiente da direção da escola (Figura 57). Refizemos 

algumas cenas. Notamos a abrangência de tal experiência educomunicativa, no sentido de 

propiciar processos coletivos e abertos a possibilidade do erro, como elemento formativo.  

 

Figura 57: Filmagem nos espaços da DRE Jaçanã/Tremembé 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  
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No último dia da produção, elaboramos a cena, na qual, a professora Glória (heroína) 

e Cilene (mentora) conversavam sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação na 

escola. Nesse diálogo, expressaram a utilização de recursos privados pessoais - computadores, 

celulares, pacotes de dados de conexão - para confeccionar relatórios e preparação de aulas. 

Situação demonstrativa da falta de infraestrutura tecnológica nas unidades escolares.  

Destacamos a fala de Cilene, em aconselhar e orientar a educadora heroína: a escola 

“é assim mesmo”, deste modo, deve se encontrar “soluções [pessoais] para o problema”. A 

fala da docente suscitou algumas questões: Mas, a escola precisa “ser assim mesmo”? Ou, 

naturalizamos determinados comportamentos, como a falta de empatia com os/as colegas 

docentes diante de suas dificuldades? Ou, ainda, consideramos a escola como local rotineiro 

de frequente ausência de recursos tecnológicos, pedagógicos, humanos e condições de 

infraestrutura? 

 No último dia, assistimos o vídeo produzido, intitulado Celular em sala de aula, 

pode?190 e o formador promoveu a avaliação das atividades desenvolvidas. As falas das 

docentes, a seguir, de forma geral, foram positivas e algumas revelaram a motivação 

destinada a obter formação técnica de edição de vídeos. Uma docente percebeu a 

participação de alguns/algumas mestres/as, e de outros/as não, refletindo sobre quais formas 

efetivas para engajar toda uma turma de estudantes na produção de um filme em sala de aula.  

 

Gostei de ter um panorama geral. Que pena, eu pensei que a gente ia editar o vídeo 

e montar o vídeo aqui. Sabemos que não tem tempo hábil para isso. Então, que tal 

um curso só para edição de vídeos? (Professora Lúcia). 

 

Então, eu achei muito rico o momento de desenvolvimento do roteiro do curso. Mas, 

que pena que houve muita dispersão nas fases. Tinha um grupo envolvido e outro 

não. Então, eu pensei: “Como a gente leva isso para sala de aula, com 35 alunos?” 

Quais são as possibilidades de envolvê-los na produção do vídeo? Temos a técnica, 

nessa parte, da não na massa, da cultura maker e olhar os ângulos. Eu acho que 

precisaria ter mais tempo (Professora Patrícia).  

 

Notamos a presença de proposta baseada na construção de um vídeo através do 

diálogo e dos conhecimentos prévios dos/das cursistas, não os considerando uma tábula rasa. 

                                                           
190 Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo, Nas Ondas do Vídeo. Celular na escola, 
pode? YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6D20lgejdf8&t=4s. Acesso em: 10 jan. 
2021.  
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Neste sentido, salientamos que a formação tinha o objetivo de partir dos princípios de 

educomunicação, em dar voz, autonomia e protagonismo aos/às professores/as 

envolvidos/as. As discussões/reflexões dos/das docentes, no início do curso, resultaram na 

temática da incidência dos recursos tecnológicos na escola e nas práticas pedagógicas.  

 

7.3.2 Diretoria Regional de Pirituba/Jaraguá (DRE-PJ) 

 

A formação do curso Nas Ondas do Vídeo, na DRE Pirituba/Jaraguá, foi realizada no 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) Perus, no Laboratório de 

Informática Educativa, de setembro a novembro de 2019, totalizando 8 encontros, dos quais 

observamos/participamos de três.   

Percebemos, na escola, a presença de muitos/as imigrantes, sobretudo, oriundos/as 

do Haiti. Fato confirmado pela secretária da escola. O CIEJA, localizado no bairro de Perus, 

tinha uma infraestrutura organizada: o térreo e mais dois andares, com vários projetos de 

estudantes expostos pelos corredores. A Sala de Informática era pequena e possuía divisórias 

similares as baias de call center191.  

No primeiro encontro, o Formador 9 discutiu com os/as professores/as sobre como 

desenvolveriam o vídeo, em um formato curto, de um a três minutos; e, apresentando ao/à 

telespectador/a o/a herói/heroína saindo de uma vida comum e ‘entrando em um mundo 

novo’. Conforme fala do educador, a proposta seria a elaboração coletiva, desde o roteiro até 

a composição do filme. 

 

Como daria para trabalhar de forma fracionada? Como pensar em nossos alunos, 

como protagonistas dessa narrativa? No mundo comum, nós temos um recorte 

narrativo. A gente pode abordar esse território, que é o mundo comum onde esse 

aluno mora e fazer um recorte narrativo da sala de aula a partir da jornada do herói. 

Vamos tomar um decisão juntos? Vamos optar em fazer mais de um vídeo e 

trabalhar de forma fracionada, ou a gente vai tentar fazer um vídeo mais longo, um 

pouco mais elaborado? Vocês vão decidir (Formador 9).  

 

Os/as docentes propuseram narrativas de ‘minicontos’, lendas urbanas, dentre outros. 

Em seguida, foi elaborado um cronograma, com a participação dos/das educadores/as, no 

qual, uma professora editou o roteiro do vídeo no programa Word (Figura 58).  

                                                           
191 Imagens e fotos do local podem ser vistos no Apêndice R. 

https://docs.google.com/document/d/1nF1OHQLurWEgd0yX7t7mX50WyBb8bHjBsCd-QXJH4o0/edit?usp=sharing


225 
 

 

Figura 58: Modelo dos itens do roteiro 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021), produzido com base no modelo apresentado pelo Formador 9. 

 

As professoras decidiram retratar a vida de uma heroína, pois no curso existia 

quantitativo relevante de presença feminina. Com a finalidade de instigar os/as 

educadores/as, o formador indagou: 

 

Como ela é? Quem vai ser essa heroína? Uma dona de casa? Uma blogueira? Uma mãe 

de aluno? Uma aluna do CIEJA? Ela vai ter que topar com um desafio que nem 

imaginava? (Formador 9).  

 

Um professor sugeriu a elaboração de uma protagonista com ‘vida comum’, 

funcionária da limpeza e aluna do CIEJA. Outra docente considerou a apresentação de duas 

mulheres: uma trabalhadora e estudante do CIEJA (‘corre atrás’); e outra mulher, que labora, 

mas não estuda, (‘espera as coisas acontecerem’). Nessa proposição, notamos a consideração 

de oportunidades similares na vida para ambas. Contudo, a responsabilização individual pelos 

fracassos desvaloriza a efetivação de políticas públicas, e introduz uma lógica meritocrática e 

fortalecedora de desigualdades sociais, como apontou uma educadora: 

 

Essa ideia de que as pessoas têm a mesma oportunidade e só consegue quem vai atrás  

é uma mensagem que passam para gente, mas não é real. A mensagem da 

meritocracia de que todo mundo tem as mesmas possibilidades não é verdade. Não é 

todo mundo que tem as mesmas oportunidades (Professora Aline).  

 

Concordamos com a fala completiva do formador, a partir das ponderações anteriores, 

nas quais, as mulheres diferem umas das outras, configurando divergentes modos de ser, 

caminhos e oportunidades. Nesta ótica, a Educomunicação propõe problematizarmos como 

falamos e agimos. Ou seja, se já vivemos em sociedade excludente socialmente e com uma 

lógica meritocrática, não seria relevante produzir vídeos (re)produtores dos desiquilíbrios 

sociais, misoginia e racismo. Dialogando com tal assertiva, o Formador 9 perguntou: 
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Você[s] acha[m] que entre uma mulher negra e uma mulher branca, essa condição 

de saída de casa é a mesma, ou depende dela? Pega a pirâmide social, homem 

branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então, quer dizer que a 

mobilidade de uma mulher negra, que está na base da pirâmide, que na sociedade 

sofre mais e ainda mais se ela for retinta, é a mesma de outras mulheres? Ela vai 

morar onde? Na periferia, e ainda pode sofrer violência doméstica. Então, nós 

estamos falando no racismo e no machismo estrutural (Formador 9).  

 

O educador insistiu: “O que a gente quer mostrar visualmente? Qual é o desejo dessas 

mulheres?” A principal ideia era exibir uma heroína de vida comum, chamada Maria, atarefada 

como estudante de EJA, mãe e atendente telefônica192. Ou seja, personagem com diversas 

identidades. No entanto, recebeu uma bolsa de estudos na Alemanha, uma viagem 

transformadora das suas relações e vida. No roteiro construído pelos/pelas professores/as e 

mediado pelo formador, encontramos as primeiras ideias de cenas, nos seguintes locais: 

ambiente de trabalho, trem, CIEJA, sala de aula e secretaria. Em seguida, os/as participantes 

dialogaram acerca das possibilidades das reações da estudante e das continuidades de 

produção do filme, após receber a notícia de aprovação no processo seletivo de bolsas de 

estudos de instrumento musical.  

 

Qual será a reação dela? Ela chora? Ela tem choque? Derruba o telefone? Se ela fez 

a inscrição, é porque ela tem o desejo, independente de ela ser boa ou não. Porque 

ela vai ficar tão embasbacada? É a escolha da vida dela? Tudo bem, ela ficou eufórica, 

mas depois vem a realidade meus filhos, minha casa… (Formador 9). 

Mas, a bolsa é só pra ela?! (Professor André).  

 

Continua no próximo capítulo... (Professora Aline). 

 

O dilema é esse. (Professor André). 

 

E agora, Maria? (risos) (Professora Mariana). 

 

A partir das discussões, os/as docentes decidiram produzir uma microssérie, em dois 

episódios, sobre a vida da heroína. O primeiro foi chamado de Escola da Vida – Episódio 1193 

                                                           
192 Como a Sala de Informática Educativa assemelhava-se a um call center, o formador recomendou elaborarmos 
uma heroína trabalhadora nesses locais.   
193 Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo, Nas Ondas do Vídeo. Escola da vida – 
Episódio 1. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Jquy3t6kmeM. Acesso em: 10 jan. 
2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jquy3t6kmeM
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e o segundo intitulado, Escola da Vida – Episódio 2194. No segundo filme, a heroína enfrentou 

novos desafios como o recebimento da bolsa de estudos individual (viagem, moradia, etc.) 

(Figura 59), excluindo seu filho, que foi deixado no Brasil, mas ao final, após percalços no posto 

de imigração, reuniram-se195.  

 

Figura 59: Docentes na sala de aula de música, cena final do filme Episódio 2, no CIEJA 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

No último encontro, após a finalização dos vídeos, fizemos a avaliação do curso. Com 

essas circunstâncias, pontuamos as recomendações finais do formador, cujo diálogo com a 

interface Comunicação/Educação propuseram aos/às educadores/as não exercerem o papel 

de detentores/as do saber, mas sim fomentarem o desejo da aprendizagem nos/nas 

estudantes: 

 
Nós temos que dar o melhor de nós e dar o melhor de nós não significa saber fazer 

tudo. Significa estar disposto a fazer, significa desejo. Senão tiver o desejo de fazer, 

não adianta. A escola tem um papel social muito grande. Isso é incorporado na nossa 

prática e reverberado no trabalho dos alunos. Tenho que tomar cuidado de ser um 

professor que sempre tem que saber tudo. E não precisa saber tudo (Formador 9).  

 

                                                           
194 Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo, Nas Ondas do Vídeo. Escola da vida – 
Episódio 2. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y-mbUZY9hwY. Acesso em: 10 jan. 
2021.  
195 Como no filme produzido pelos/pelas professores/as da DRE Jaçanã/Tremembé, também participamos como 
figurante, na fila do posto de imigração. 
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Ademais, assentimos com o formador, quando apontou a relevância do trabalho 

coletivo no favorecimento das habilidades de cada participante, deste modo, 

complementando uns aos outros.  

 

7.3.3 Considerações sobre os encontros formativos do curso Nas Ondas do Vídeo 

 

Neste curso, em ambas as DREs Jaçanã/Tremembé e Pirituba Jaraguá, observamos o 

formador e professores/as estabelecerem o processo de elaboração dos vídeos de modo 

coletivo e dialogado. Notamos que tal escolha metodológica não foi facilmente executada. Em 

alguns momentos, os/as docentes realizavam as atividades prazerosamente, enquanto em 

outras ocasiões, resistiam às atividades propostas em grupo. Desenvolver atividades coletivas, 

em grupos, é compreender que nem todos/todas participam? Ou participam de maneiras 

diferentes? Com estas questões, pensamos no processo de produção com dispositivos 

tecnocomunicativos (criação de um filme coletivo) convergir com a perspectiva 

educomunicativa de compartilhamento de saberes coletivos.  

Alguns/algumas professores/as mostraram-se extremamente satisfeitos/as com a 

perspectiva de elaboração coletiva, enquanto outros/as tinham a expectativa de ‘aprender’ 

técnicas de edição de filmes. Os conhecimentos operacionais dos dispositivos 

tecnocomunicativos podem ser importantes para aplicações nos conteúdos e estratégias 

didático-pedagógicas. Contudo, ter somente tais saberes não bastam, sendo necessário 

compreender os modos de produção de tais dispositivos midiáticos, a elaboração de 

significados que possibilitam aos sujeitos e, por fim, como podem ser usados pelos/pelas 

docentes como instrumentos da construção da democratização e de uma sociedade mais 

justa, opondo-se a misoginia e ao racismo.  

Foi estimulante observar o formador e os/as educadores/as visualizarem e comporem 

cenários, para as produções fílmicas, com espaços que estavam disponíveis na escola, como a 

Sala de Informática Educativa, escadarias e os locais no Centro de Formação. O processo 

coletivo de produção dos filmes, com as discussões sobre as tecnologias e os dispositivos 

tecnocomunicativos, possivelmente, possibilitaram aos/às participantes refletir sobre a 

presença destes nas práticas escolares. 

 Nesta perspectiva, observamos o celular ser objeto de discussão nos dois filmes e na 

visão docente não deveria ser usado, mas ‘desligado’ durante as aulas. Certamente, as 
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instituições educativas necessitam discutir, coletivamente, o uso deste dispositivo, nas salas 

de aula e nas escolas, se será pedagógico e/ou para objetivos pessoais (como atender ligações 

externas). Contudo, a presença do celular conectado à internet propicia a entrada do mundo 

exterior, no ambiente escolar, com uma infinidade de temas. Opondo-se a isso, alguns atores 

educativos combatem e proíbem tal equipamento, de modo a manter a escola fechada em 

uma ‘ilha’, sem conexão com o mundo.  

Em contrapartida, observamos os/as docentes realizarem as produções dos filmes com 

seus celulares pessoais. E, nessa situação, puderam experimentar a possibilidades de produzir 

ações pedagógicas, com estes dispositivos móveis, a fim de compreendê-los para além do 

uso de recursos didático-pedagógicos, mas, também, como presentes nas muitas esferas da 

vida social, como nas formações e nas escolas. Ressaltamos, ainda, o relevante papel que o 

formador e alguns/algumas docentes representaram, no diálogo, nesse curso, para a 

desconstrução de ideias meritocráticas e racistas, as quais podem ser apresentadas nos 

discursos e nas práticas de alguns/algumas professores/as. Ações educomunicativas urgentes 

em mundo com lógica de reforço aos desiquilíbrios e às exclusões sociais.  

 
7.4 Curso Histórias em quadrinhos como recurso pedagógico – Diretoria Regional de 
Educação de Campo Limpo (DRE- CP) 

 

O curso História em quadrinhos (HQ) como recurso pedagógico, ocorreu no CEU Campo 

Limpo, de junho a agosto de 2019, nas quartas-feiras à noite, em dois espaços: (1) uma estreita 

sala com carteiras enfileiradas, uma lousa branca e tela de projeção de imagens; e (2) no 

Laboratório de Informática Educativa, também usado pelos/pelas discentes do polo UAB, do 

CEU. Completando 5 encontros, dos quais observamos/participamos de 3196.  Nesse curso, as 

professoras atuavam, em grande maioria, na Educação Infantil, com crianças de 0 a 3 anos197.  

No primeiro encontro, através da exibição de imagens em um projetor, o Formador 8 

destacou itens do material Efeito HQ198: elementos gráficos, pictóricos e linguagem 

característica de histórias em quadrinhos (HQ). A partir desse material, o Formador 8 

incentivou as docentes a produzirem uma história em quadrinhos, seguindo o modelo 

                                                           
196 Para conhecer outras imagens do espaço como a sala, o bairro, verificar Apêndice S. 
197 Nesse curso, não teve a participação de professores. 
198 É um material produzido para docentes compreenderem a linguagem de História em Quadrinhos, e como 
podem elaborá-las com estudantes em sala de aula. LUYTEN, Sônia B.; LOVETRO, José Alberto. Efeito HQ: uma 
prática pedagógica. Disponível em: http://efeitohq.com/livro-efeito-hq-ed01.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.  

https://docs.google.com/document/d/1mrWU058Ps90svKBuM5hcJf6Jb0Qo9FMyNoNwCrulSs0/edit?usp=sharing
http://efeitohq.com/livro-efeito-hq-ed01.pdf
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apresentado como referência: o título da HQ, os principais personagens, o cenário, o tema, a 

presença de cores diferentes (representando tempo/movimento/encadeamento na história), 

o enquadramento, as onomatopeias e as linhas cinéticas (movimento, barulhos, etc.) (Figura 

60). 

 

Figura 60: Modelo de referência de HQ para a produção das docentes 

 

Fonte: Luyten, Lovetro (2021). 

 

Antes da elaboração da HQ, assistimos três vídeos, disponíveis no canal do CENPEC 

(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), no YouTube: (1) 

Apresentação do cartunista199 - exibia um arte-educador e seu trabalho com HQs; (2) 

Convenções das linguagens200 - mostrava as convenções da linguagem simplificada e visual 

das HQs (emoções, letras, falas, etc.) ; (3) Dicas de sala de aula201 - demonstrava a produção 

prática de uma HQ.  

                                                           
199 Portal CENPEC. Apresentação do cartunista. YouTube, 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hifh6sEd4DA. Acesso em: 20 jan. 2021.  
200 Portal CENPEC. Convenções das linguagens. YouTube, 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6yJVuk_iRIY. Acesso em: 20 jan. 2021. 
201 Portal CENPEC. Dicas de sala de aula. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=02pj1Xta6Ek. 
Acesso em: 20 jan. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=hifh6sEd4DA
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Nos vídeos, notamos ser fundamental o ‘bom’ preparo docente e o favorecimento da 

leitura de gêneros diversificados de HQs pelos/pelas estudantes, chamando a atenção para as 

convenções desse media. Após a apreciação do vídeo, as participantes reuniram-se em grupos 

de 4 a 5 pessoas. Participamos, em uma dessas equipes, com três professoras da Educação 

Infantil202. Nossa produção foi baseada na HQ chamada “Vamos cuidar da água”203, cujo tema 

era a preservação do meio ambiente. Uma docente responsabilizou-se pelo desenho, 

enquanto outras elaboraram o enredo. Em nossa produção, construímos dois quadros e dois 

personagens ‘peixinhos’, em um rio, dialogando sobre as consequências do lixo jogado em 

lugares inadequados – ruas, rios, etc.-.  

No terceiro encontro, efetuamos a leitura e discussão do artigo Quadrinhos para a 

cidadania de Caruso e Silveira (2009), que apresentava um modelo ou roteiro de projeto de 

história em quadrinhos, com estudantes de Educação Básica, realizado por intermédio de 

projeto interdisciplinar sobre a cidadania204. Destacamos a percepção da necessidade do 

letramento midiático, a partir dos seguintes comentários, sobre o uso de HQs como recurso 

didático-pedagógico:  

 

A abordagem do uso de HQ na escola não é algo novo e pode ser desenvolvido um 

trabalho de combate ao preconceito (Professora Sara).   

 

Houve um momento que havia muito preconceito com relação as HQs, mas a partir 

de 1970, foram usadas como recursos pedagógicos. O professor deve buscar 

desenvolver o trabalho com HQ de modo que o estudante seja um ator, um 

protagonista. Uma vivência em uma sociedade iminentemente visual [...]. Tem um 

problema local, como lidar com aquilo? Tem os quadrinhos que podem ser usados. 

Os quadrinhos não devem ser desprezados como uma mídia. O que eu acho 

interessante destacar é que os quadrinhos é uma mídia em favor da educação. Por 

que isso? (Formador 8). 

 

Para responder às questões do formador, constatamos que, algumas docentes 

vislumbraram as escolas como espaços complexos e improváveis para o exercício da 

cidadania, pois as instituições públicas são pouco atrativas para estudantes, e as privadas têm 

outras prioridades, como ‘despejar’ conteúdos ‘cobrados’ em vestibulares/ENEM. As falas 

                                                           
202 Importante destacar dois pontos: não revelamos ser pesquisadores durante a feitura dessa atividade, e para 
o formador, seria importante produzir a HQ, inicialmente, em uma folha sulfite, a lápis, para depois colori-la, 
usando caneta para finalizá-la, após um processo de revisão. 
203 História em quadrinhos disponível em: https://sitemattos.wordpress.com/2013/09/24/quadrinho-
ecologico/. Acesso em: 11 fev. 2021.  
204 Nesse dia fomos apresentados como pesquisadores.  

https://sitemattos.wordpress.com/2013/09/24/quadrinho-ecologico/
https://sitemattos.wordpress.com/2013/09/24/quadrinho-ecologico/
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dos/das professores/as revelaram a formulação do currículo escolar, como “modelo de 

seleção da cultura produzida pela sociedade, para a formação dos alunos[/as]” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 489), e neste caso, a formação de classes de elite valorizam a 

educação individualista e competitiva, suportada pelos conteúdos disciplinares fragmentados. 

Compreendemos, também, que muitos/as alunos/as têm capital cultural elaborado, a partir 

da família e do seu meio social de origem, e compartilhados no ambiente escolar - repertório 

de visita a museus, viagens, teatro, etc. Estes aspectos vivenciados pelos/pelas estudantes, o 

currículo oculto, são “fundamentalmente atitudes, comportamento, valores” 

proporcionadores de modelos “da[s] forma[s] mais convenientes às estruturas e às pautas de 

funcionamento da sociedade capitalista (SILVA, 2004, p. 79).  

Do ponto de vista do formador, os/as alunos/as não têm capital cultural, no sentido 

proposto por Bourdieu (1992, 1999), valorizado pelas classes dominantes. Portanto, caberia 

aos/às docentes transmiti-lo aos/às discentes. Contudo, refletimos a educação democrática e 

emancipadora preconizar a não reprodução das relações sociais, baseadas na 

dominação/opressão de um grupo sob outro, e valorizar todas as culturas, saberes, modos de 

ser/estar no mundo dos/das diversos/as estudantes, incluindo os/as periféricos/as, negros/as, 

etc.  

Nesta perspectiva, concordamos com Arroyo (2011), quando ressaltou que a 

construção de uma escola democrática e emancipadora perpassa pela elaboração de 

currículos escolares multiculturais, inclusivos de outros saberes, histórias, modos de pensar e 

ver o mundo, como os das classes populares. Complementando Arroyo, Martín-Barbero 

(2014) propõe às instituições escolares produzirem um “projeto de mudança da envergadura 

cultural, que recoloque a ideia de cultura com a qual a escola trabalha” (Ibidem, p. 56). Esta 

ótica dialoga com os vínculos Comunicação/Educação, a qual pressupõe a relevância dos 

saberes/sentidos/valores de todos/todas no processo educativo formal da escola. 

Para o formador, as crianças e os/as jovens “dominam a linguagem de HQs”. 

Entretanto, do ponto de vista de uma docente, os/as estudantes, em processo de 

alfabetização, possuíam muitas dificuldades em lê-las. Mediante a incorporação de diferentes 

linguagens nas atividades didáticas, observamos as divergências de pontos de vista, sobre o 

papel docente entre formador e professora:   
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É um desafio que cai sobre o professor? Será que é muito pesado isso? De fato, um 

estudo mostrou que o professor pode mudar para motivar os alunos na escola. O 

que vocês pensam disso? (Formador 8). 

 

A gente tá acostumado a ser bode expiatório. Qualquer pesquisa, qualquer coisa, 

somos nós os culpados dos problemas na escola (Professora Melissa). 

 

Essa fala da professora não promoveu um aprofundamento e uma discussão sobre o 

papel do/da educador/a no processo de alfabetização. A princípio, assemelha-se a ‘vitimismo’, 

ou a apropriação de discursos e enunciados divulgados pelos veículos midiáticos, pela 

sociedade, em geral, ou pelo próprio corpo/coletivo docente. Conforme apresentado, no 

capítulo 4, existem imagens divulgadas e atribuídas ao papel do professorado. Uma delas, é a 

do profissional/herói e resiliente diante das adversidades. Algumas pesquisas (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2020; MECOM, 2020) evocam mudanças no trabalho e postura docente; e, é 

inevitável que estas ocorram, lentamente, nas práticas pedagógicas dos/das professores/as. 

No entanto, as políticas públicas de educação, a estruturação arquitetônica, as relações 

temporais e tecnocráticas dos sistemas escolares também deveriam ser modificadas.  

Em seguida, as docentes apresentaram as HQs elaboradas no encontro anterior. 

Destas, destacamos três:   

 

(1) um enredo baseado no poema da Cecília Meireles, com elementos visuais: 

expressões do personagem, ‘gotinhas de suor’, cores diferentes, os balões de fala, 

onomatopeias e linhas cinéticas representando o eco;  

(2) uma história, que abordava as diferenças de linguagem e regionalismo; e  

(3) narrativa, sobre a preservação do meio ambiente, com quadros produzidos em 

diferentes figuras geométricas (Figura 61).  
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Figura 61: HQ produzida por professoras 

 
Fonte: Bierwagen (2021), com base no material produzido pelas professoras.  

 

No último dia, durante a produção dos Roteiros de Atividades Educomunicativas 

(RAEs), as docentes tiveram muitas dificuldades em concretizar as pesquisas e no acesso aos 

programas, pois os computadores do polo eram muito lentos (Figura 62). Nossa percepção foi 

que as docentes se incomodaram com isso. Contudo, ficou evidente, as condições precárias 

de infraestrutura afetarem a proposta educativa. Possivelmente, a velocidade da rede de 

internet era insuficiente, ou as máquinas estavam obsoletas e danificadas. Enquanto, as 

docentes elaboravam o projeto, o formador compartilhou materiais de orientações para a 

criação de uma gibiteca escolar, e, também, no emprego de regionalismos nas HQs.  

 

Figura 62: Professoras elaborando o Roteiro de Atividade Educomunicativa 

 
 

 Fonte: Bierwagen (2021).  
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No curso História em quadrinhos como recurso pedagógico, nossa percepção, em 

linhas gerais, foi que, apesar de o formador estar atento às necessidades docentes, houve 

poucos diálogos e as atividades eram dirigidas em todo momento por ele. Observamos, 

igualmente, a necessidade da HQ como media, ser incentivada em sua leitura/criação, não 

somente como recurso didático-pedagógico, mas como uma produção estética permeada 

pelas relações sociais, culturais e políticas.  

Ademais, é necessário estudo/tempo para conhecer as peculiaridades das linguagens, 

símbolos e códigos das histórias em quadrinhos. Outros dois pontos, que nos chamaram a 

atenção, foram: (1) a premência da construção de currículos escolares, os quais valorizam os 

saberes/sentidos/valores de todos/todas envolvidos/as no processo educativo formal da 

escola; e (2), em se tratando, de uso de dispositivos tecnocomunicativos nos projetos 

pedagógicos, é essencial o investimento em materiais (gibis, por exemplo) e infraestrutura 

(rede, computadores, etc.) nas escolas.  

Destacamos a presença de aplicativos gratuitos, para realização de HQ online e na 

imagem pedagógica dos computadores da prefeitura205. Percebemos o aparecimento e uso 

do aplicativo WhatsApp, como uma das novas formas de comunicação e interação, 

incorporado nas ações formativas, sem questionamentos. Visualizamos ser aplicado como 

recursos de comunicação e interação, entre docentes e formadores/as, por meio da criação 

de grupos, nos cursos do Núcleo de Educomunicação e de Tecnologias para Aprendizagem206.  

 

7. 5 Curso Leitura crítica da mídia - Diretoria Regional de Pirituba/Jaraguá (DRE-PJ) 

 

A formação do curso Leitura Crítica da Mídia, na DRE Pirituba/Jaraguá, foi realizado na 

EMEF Estação Jaraguá, de setembro a de agosto de 2019, nas quartas-feiras à noite, na Sala 

de Informática Educativa, integralizando 5 encontros, dos quais observamos/participamos em 

3207. Para realizar uma das discussões, a Formadora 7, exibiu o filme Sobre deep web, chans e 

                                                           
205 Importa informar que, na “imagem pedagógica”, como são chamadas as áreas de trabalho dos notebooks, das 
Salas/Laboratórios de Informática e/ou Laboratório de Educação Digital existe um aplicativo gratuito para os/as 
docentes produzirem HQs com estudantes.  
206 Associamos essas práticas à categoria Perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas sobre a formação 
continuada docente; subcategoria (F) Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos em comunicação com 
docentes, familiares, comunidade escolar e estudantes; indicador 17 - Novas formas de comunicação e interação 
da Matriz de Referência.  
207 Para observar outros espaços da escola e imagens do curso, verificar o Apêndice T. 

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-H6YLk8le4L4Tjir2T2fJIJ-LqoPBHmGSYyn09tQGRk/edit?usp=sharing
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atentados recentes208 aos/às professores/as, e solicitou a escrita em um papel das palavras 

que lhes chamavam a atenção. Realizamos isso, para construir colaborativamente, um 

glossário, ou lista de significados. Em seguida, após a leitura desses, o/as docentes 

argumentaram sobre as expressões - chan, deep fake,  Jornal Intercept, fake forense, surface, 

e destacamos algumas.  

 

O Jornal The Intercept se autodenomina com um jornalismo sem amarras. É um 

jornalismo crítico e se declara de ‘esquerda’. O nome do jornal é esse The Intercept, 

ou o interceptador, o interventor, mais no sentido investigativo. Se tornou famoso, 

porque foi responsável pela divulgação de informações da Vaza-Jato (Professora 

Alice).  

[...] 

Chan [palavra que vem do inglês channel] são fóruns, que estão na deep weeb,209 

sobre qualquer assunto, onde as pessoas interagem de forma anônima. Os 

conteúdos dos fóruns rapidamente são excluídos (Professor Mauro).   

[...] 

Surface é o nome dado por nós, para a internet onde somos identificados e temos 

os dados rastreados (Professor Mauro).   

 
Deep fake? Na tradição literal tem-se a falsidade profunda, ou seja, a manipulação 

do conteúdo real pode ser muito bem feito. Um vídeo pode ser alterado de uma 

forma, que é difícil saber se foi manipulado. Existem diferentes portas de entrada e 

até navegador próprio para isso, como o Tor210, que tem um símbolo de uma cebola 

(Formadora 7). 

[...] 

A fake forense é que do mesmo modo que existe tecnologia para manipular os dados 

e informações, também existe tecnologia para identificar isso (Professora Cíntia).  

 

As expressões citadas pelos/pelas docentes trouxeram elementos relevantes para o 

exercício da leitura críticas dos media nas atividades pedagógicas. Como, por exemplo, as 

elaborações de informações falsas, por mecanismos, como: a deep web (internet com 

ambiente/navegador, sem mecanismos de vigilância); a produção de deep  fakes 

(manipulação de conteúdos); e formas de combate à isso, através de polícia e jornalismo 

investigativo (fake forense). Essas expressões, também, demonstraram a complexidade das 

                                                           
208 FÁBRICA de Noobs. Sobre o deep web,  chans e atentados recentes. YouTube, 15 mar. 2019. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IONjZ96bnzA. Acesso em: 10 fev. 2021.  
209 Deep weeb são todas as páginas, lojas virtuais e fóruns de internet, que estão escondidos e inacessíveis aos 
mecanismos de busca, como, por exemplo, Google e Bing.  
210 Navegador de código aberto, que permite a comunicação anônima e segura, ao navegar na internet. Pode ser 
usado para ativistas se protegerem contra a censura, mas, também, para acessar a dark web. O Tor redireciona 
o tráfego de internet, através de uma rede de servidores voluntários e distribuídos pelo mundo. Disponível em: 
https://www.torproject.org/pt-BR/. Acesso em: 13 fev. 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=IONjZ96bnzA
https://www.torproject.org/pt-BR/
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mensagens veiculadas pelos meios de comunicação, cabendo aos/às usuários/as analisarem 

quais eram os objetivos e interesses contidos nestas.  

No diálogo, a seguir, um docente lembrou da palavra “anonimato”, relacionando ao 

quinto artigo da Constituição (BRASIL, 1988), que preconiza “todos [serem] iguais perante a 

lei, com direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Para ele, a condição anônima de 

pessoas/organizações criarem histórias, podem ter más consequências, como ‘destruir’ a 

reputação de pessoas. A Formadora 7 defende a liberdade de expressão, contudo, concorda 

ser necessário ter cuidado com a ‘manipulação’ de dados, com a finalidade de criar falsas 

narrativas.  

 

Eu coloquei a palavra anonimato porque é a tônica dessa internet deep. É a ideia de 

anonimato, que a rigor, a legislação brasileira, lá no artigo quinto, a livre 

manifestação, vedada anonimato, ou seja, qualquer brasileiro pode se manifestar de 

qualquer forma, desde que não seja de forma anônima e que o outro tenha direto 

de resposta. Está na Constituição. Um dos direitos fundamentais de livre 

manifestação, que está na Constituição, porém não pode ser de forma apócrifa ou 

anônima. Eh, então, eu acho que, esse artigo da Constituição vai ser debatido em 

algum momento (Professor Mauro). 

[...] 

Este é o princípio do estado democrático de direito. A gente defende a liberdade de 

expressão [...] Agora, quando se perde o direito à liberdade de expressão, se torna 

outra coisa (Formadora 7).  

[...] 

Se torna perigoso. Nós tivemos em outros momentos, a invenção da história não 

verdadeira da Escola Base. Em que vimos a destruição de pessoas. Tem que ter um 

debate sério, porque notícias falsas podem destruir a vida de uma pessoa, 

moralmente, fisicamente, etc. (Professor Mauro). 

 

 

Destacamos a reflexão coletiva dos/das docentes sobre artigos do massacre da cidade 

de Suzano211, propondo que se desse menos visibilidade à tragédia, mas realçasse a 

elaboração de soluções efetivadas pelos/pelas educadores/as e funcionários/as, a partir do 

evento. Para a formadora, seria importante os educadores/as estimularem o diálogo na 

                                                           
211 Por exemplo: (1) HENRIQUE, Alfredo. Assassinos planejaram ataque em escola de Suzano por um ano e meio. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 14 mar. 2019. Cotidiano. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/assassinos-planejaram-ataque-em-escola-de-suzano-por-
um-ano-e-meio.shtml. Acesso em: 10 jan. 2021. (2) CRUZ, Maria Teresa; COELHO, Leonardo. Ataque a tiros em 
Suzano (SP) é comemorado em fórum racista e misógino na internet. São Paulo, 13 mar. 2019. Disponível em: 
https://ponte.org/ataque-a-tiros-em-suzano-sp-e-comemorado-em-forum-racista-e-misogino-na-internet/#/. 
Acesso em: 10 jan. 2021.  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/assassinos-planejaram-ataque-em-escola-de-suzano-por-um-ano-e-meio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/assassinos-planejaram-ataque-em-escola-de-suzano-por-um-ano-e-meio.shtml
https://ponte.org/ataque-a-tiros-em-suzano-sp-e-comemorado-em-forum-racista-e-misogino-na-internet/#/
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escola, ficarem atentos/as ao isolamento social e a admiração dos/das alunos/as por armas. 

Ela salientou a relevância, em sala de aula, das discussões sobre crimes cibernéticos, 

cyberbullying, pornografia infantil, trollagem212 e publicação de nudes sem consentimento213. 

E quando fosse o caso, segundo a formadora, fazer denúncias amparadas pela Lei de 

tipificação criminal de delitos informáticos (BRASIL, 2012) ou em sites como Safernet214.  

No segundo encontro, assistimos o curta-metragem Geração Z Rural215, indutor de 

ponderações docentes sobre:  

(1) como as novas gerações constroem as imagens e as memórias afetivas, diferentes 

dos/das docentes;  

(2) a idealização dos tempos passados, como se tivessem sido melhores dos que os 

atuais;  

(3) atividades feitas pelas crianças e jovens, com facilidade, por meio dos dispositivos 

tecnocomunicativos; e  

(4) não sabermos quais serão os impactos reais da tecnologia sobre os modos de 

pensar e se comportar das pessoas.  

A partir da expectação do vídeo, destacamos o comentário de um professor sobre a 

internet, em diálogo com alguns autores (RAMAL, 2002; CRARY, 2014, CITELLI, 2018; ROSA, 

2019), refletindo sobre a sensação de pertencimento individual, porém, vivenciar um estado 

de reconfigurações das sociabilidades, da dinamização dos ritmos de vida e constante 

atenção, transitando por inúmeras conexões:   

 

Pertencer ao mundo é como alguns jovens traduzem o acesso às tecnologias digitais. 

Mas, por outro lado, chama a atenção por tantas mudanças, e ter um olhar aberto, 

sair do modo analógico, do modo linear. O cinema foi construído com essa narrativa 

rápida. O nosso estado de atenção é contínuo. Considerando, também, que vivemos 

transitando em abas, essa aba vai pro jogo, essa aba vai para o e-mail... (Professor 

Mauro). 

 

                                                           
212 Gíria usada para os usuários de internet, que costumam ‘causar’, ou ‘criar pegadinhas’, através de comentários 
de internet e redes sociais, sem motivação aparente além da diversão própria.  
213 Nudes são imagens de pessoas sem ou com menos roupas.  
214 Safernet é uma associação civil, com atuação no Brasil, e foco na promoção dos direitos humanos na internet. 
Informações disponíveis em: https://new.safernet.org.br/content/institucional. Acesso em: 13 jan. 2021.  
215 Canal Futura. Sala de Notícias. Geração Z Rural. YouTube, 13 fev. 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cro1X7mC4Do. Acesso em: 11 jan. 2021.  

https://new.safernet.org.br/content/institucional
https://www.youtube.com/watch?v=Cro1X7mC4Do
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Complementando tal visão, outro docente aponta a criação classificatória de grupos 

sociais desprezando as complexidades humanas (MORIN, 2002, 2004).  

 

A primeira coisa, que me chama a atenção, a meu ver, é essa tentativa de 

classificação das pessoas, dos grupos sociais, dos grupos históricos, etc. Há uma 

tendência de tentar criar classificações, agrupar pessoas e categorizá-las em 

determinados modos. Eu vejo um problema em ficar classificando, você é da geração 

Y, você é da Z. Quando olhamos para a complexidade humana e as relações, não é 

porque a gente vive hoje, em um mundo em que temos acesso a um determinado 

tipo de tecnologia, que somos melhores (Professor Heitor).  

 

Concordamos com o educador, quando aponta que, o ‘discurso’ classificatório é levado 

para dentro da escola e nas práticas escolares: “Nós nos apropriamos desse discurso na escola 

e [tentamos] classificar nossos alunos, agrupá-los em certas questões, porque, às vezes não 

[encontramos] respostas para o que estamos fazendo”. De fato, as escolas e docentes, em 

geral, realizam categorizações concernentes às aprendizagens dos/das estudantes (dislexia, 

hiperatividade, transtornos, etc.), respaldando-se em especialistas para apoiar tais categorias. 

Certamente, reconhecemos ser um avanço perceber os sujeitos, em suas características 

individuais, mas tais nomeações, algumas vezes, são construídas por alguns/algumas agentes 

educativos para justificar as mazelas da educação, cujos reflexos esses atores sociais não têm 

condições de lidar.   

Em diálogo com Crary (2014) e Citelli (2017), salientamos a reflexão de um professor 

sobre a formulação contínua de formas de produção, de circulação, de comunicação e de 

construção de imagens geradoras da sensação do encolhimento do presente. 

 

[...] Quando a gente olha para a história da humanidade, como ela vem empregando 

as formas de comunicar, eu vejo que, a única coisa que a gente fez foi aumentar a 

velocidade. E assim a distância concreta vai sendo encurtada, por conta da distância 

virtual, na medida que existe de concreto, de real, ele encurta (Professor Felipe).  

 

Em interlocução com as falas do partícipe anterior, outro mestre ponderou acerca da 

fetichização das tecnologias na escola, tendo como precaução a ideia, na qual, os dispositivos 

tecnocomunicativos não orientam a vida docente, contudo, tais educadores/as produzem 

sentidos a partir das tecnologias de informação e comunicação.  

 

É o fetiche das tecnologias, como se a tecnologia por si só tivesse vida própria. Mas, 

os operadores somos nós, somos nós que vamos dar sentido para aquilo, e aí, a gente 
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vai tornar o uso de uma tecnologia significativa. Porque, qual é a diferença de uma 

tela dessa, a do projetor com o PowerPoint e da lousa [apontando para os 

dispositivos]? A rigor nenhuma, exceto porque eu já preparei isso aí [apresentação 

produzida em slides] e posso usar infinitas vezes, não é? (Professor Mauro). 

 

Em seguida, a formadora exibiu uma manchete de um jornal, identificando que a lide 

esclarecia a manchete, mas não correspondia ao conteúdo. A educadora sinalizou a existência 

de um descompasso, entre a manchete e o conteúdo, apontando a produção de 

desinformação, tanto por agentes da ‘esquerda’, quanto da ‘direita’, nos espectros políticos-

ideológicos. Logo após, solicitou aos/às professores/as, a leitura e escrita de suas reflexões, 

sobre o artigo Eliara Santana: Jornal Nacional dá 253 segundos para Barroso defender Lava 

Jato e 7 segundo para Gilmar Mendes216. A autora do artigo criou uma metodologia de análise, 

verificando as notícias jornalísticas e a manipulação das mensagens midiáticas construídas 

diariamente. 

Figura 63: Imagem da notícia de Eliara Santana 

 

 

Fonte: captura de tela, 2021. 

 

Refletindo sobre o artigo, salientamos as vozes docentes, a seguir. Para uma mestra, a 

pesquisadora desestruturava a narrativa construída pelo “Jornal Nacional”, minutando o 

                                                           
216 SANTANA, Eliara. Eliara Santana: Jornal Nacional dá 253 segundos para Barroso defender Lava Jato e 7 
segundos para Gilmar Mendes. VioMundo, 27 set. 2019. Disponível em: 
https://www.viomundo.com.br/desnudandoamidia/eliara-santana-com-defesa-inconteste-da-lava-jato-jn-
manda-jornalismo-as-favas.html. Acesso em: 19 mar. 2021.  

https://www.viomundo.com.br/desnudandoamidia/eliara-santana-com-defesa-inconteste-da-lava-jato-jn-manda-jornalismo-as-favas.html
https://www.viomundo.com.br/desnudandoamidia/eliara-santana-com-defesa-inconteste-da-lava-jato-jn-manda-jornalismo-as-favas.html
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tempo de fala de cada pessoa, mostrando a hierarquização a determinados temas e 

caracterização dos personagens. Outra educadora, concluiu a parcialidade do artigo na defesa 

da ideia, da qual o fechamento das investigações da Lava-jato, “a salvadora da pátria”, “a 

corrupção voltaria a se instalar no país”. Para um professor, o papel da “Rede Globo” era a de 

controlar as informações por meio das elaborações ‘jornalísticas’. Fundamentada, nas falas 

dos/das educadores/as, a formadora ponderou a dificuldade de efetuar tal análise, durante 

nossa vida cotidiana, após uma ‘maratona’ de trabalho. No entanto, sem realizar tais 

ponderações, podemos construir inconscientemente, elementos de sentidos produzidos pela 

emissora: 

 

Quais são os elementos que a gente usa para construir sentidos? Porque quando 

chegamos em casa, depois de uma maratona de trabalho, esgotadíssimos, nos 

jogamos no sofá e assistimos mecanicamente ao “Jornal Nacional”. Eu não vou ficar 

atento a esse tipo de detalhe. A gente não vai ficar cronometrando, quanto tempo 

foi dedicado para um, e para outro. Não vai ficar prestando atenção na ordem. 

Normalmente, tudo isso se passa despercebido, mas é justamente assim que se 

constrói a narrativa, e produzimos algum sentido, a partir do repertório que nós 

tínhamos. Quando nosso repertório é o “Jornal Nacional”, nós vamos nos apropriar 

dessa narrativa (Formadora 7).  

 

Por meio dessa fala, entendemos que, a autora do texto analisado apresentou uma 

metodologia de leitura crítica, possivelmente, apropriada para ser usada em sala de aula com 

os/as estudantes, conforme a área disciplinar na escola. Adicionalmente, evidenciamos mais 

duas reflexões docentes, sobre o artigo examinado: 

 

(1) o portal VioMundo, representada pela pesquisadora/jornalista, utilizava linguagem 

e estratégias similares aos dos jornais hegemônicos (mecânica, metáforas ‘futebolísticas’, 

rivalidade, lacração217, trollagem), porém, construindo uma narrativa oposta, ao do Jornal 

Nacional.  

(2) a simplificação da linguagem, a fim de atingir o público conservador, não seria 

apropriada para estimular um debate produtivo; então, se cogitou adotar um ‘bom modelo 

de jornalismo’, como o apresentado pelo Jornal da Cultura, diariamente, no qual, se observava 

                                                           
217 O sentido original de lacrar é impedir/retirar do ar, negar acesso, deletar, etc.Contudo, apresenta dois 
significados diversos, para os usuários/as de redes sociais: (1) fazer um discurso de caráter político e ideológico 
com o objetivo de ‘arrasar’ ou humilhar outros/as; (2) referir-se de forma crítica e irônica sobre quem promove 
discurso em defesa das minorias.  
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dois comentaristas, com posições diferentes sobre a Lava-jato: Leandro Karnal e Jessé de 

Souza218.  

 

Apreendemos dessas percepções docentes, o empenho e atenção nas análises e leitura 

crítica dos media. Os/as professores/as identificaram elementos dos interesses de quem 

divulga as informações e das características linguísticas destinadas à produção de significados, 

elaborados pelos veículos de comunicação. Os elementos encontrados em tais visões dos/das 

professores/as pressupõem a existência de um processo formativo atento, ao que esses/essas 

já sabiam, ou seja, as múltiplas mediações construídas. E, por meio do diálogo 

problematizador, puderam contrapor ideias, realizando uma análise coletiva do artigo de 

Eliara Santana. 

No último dia, a formadora divulgou a atuação de dois institutos, que até aquele 

momento, tinham postura crítica com relação aos media, à publicidade e ao direito à 

comunicação: o “Instituto Alana”219 e o Instituto Intervozes220. Em seguida, exibiu dois vídeos:  

 

(1) O que é o coronelismo eletrônico?221, destacou a reconfiguração do papel do 

coronelismo, no qual, os ‘antigos coronéis’ proprietários de terras passaram a ser ‘coronéis 

eletrônicos’, proprietários de empresas de comunicação expositoras de informações ao 

público, conforme interesses políticos e financeiros;  

(2) Coronelismo eletrônico, produzido pela emissora estatal (TV Brasil)222, que discutiu 

a comunicação como um serviço público, mas feito por empresas privadas, com concessões 

renovadas automaticamente.  

 

                                                           
218 JORNALISMO na TV Cultura. Jornal da Cultura, 08 mai. 2018. YouTube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nXUSNxfXu8o. Acesso em: 20 mar. 2021.   
219 Instituto Alana desenvolve trabalhos com criança e a publicidade. Mais informações disponíveis em: 
https://alana.org.br/. Acesso em: 11 fev. 2021.  
220 Instituto Intervozes atua com projetos sobre o direito à Comunicação e a discussão da cessão dos meio de 
comunicação. Mais informações disponíveis em: https://intervozes.org.br/. Acesso em: 12 mar. 2021.   
221 ANASTACIO, Márcio. O que é coronelismo eletrônico? YouTube, 28 set. 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PaWO4z8OU3g. Acesso em: 20 fev. 2021.  
222 TV BRASIL. Coronelismo eletrônico – Observatório da Imprensa. 2014. YouTube, 11 set. 2015. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RhXSnkW630g&t=1184s. Acesso em: 20 fev. 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=nXUSNxfXu8o
https://alana.org.br/
https://intervozes.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=PaWO4z8OU3g
https://www.youtube.com/watch?v=RhXSnkW630g&t=1184s
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Com a discussão sobre os dois vídeos, evidenciamos as indagações da formadora, que 

pontuou a relevância do debate sobre a regulamentação da mídia e das concessões de redes 

de televisão. 

Diante da mídia tão concentrada nas mãos de grupos, que inclusive não poderiam 

ter concessões de canais, a questão da regulamentação da mídia devem ser pauta 

ou não de discussão em uma sociedade democrática? Vocês concordam se é pauta 

de discussão? Não é conteúdo escolar? (Formadora 7).  

 

Outra atividade proposta, proporcionou, possivelmente, múltiplas mediações 

docentes, quando foram apresentadas imagens para observarem e lerem criticamente. Com 

base, nas proposições de leituras imagéticas, de Manguel (2001) e Barthes (2006), 

entendemos as imagens possuírem diferentes significados ou múltiplos ‘olhares’, sentido 

denotativo (literal) e conotativo (simbólico), constituídos por uma complexa trama de 

interações do meio social, cultural e individual. Destacamos, por exemplo, a leitura feita 

pelos/pelas participantes da foto manipulada da ativista Greta Thunberg, com o objetivo de 

‘desqualificar’ os discursos e atos da mesma, mostrando-a como agressiva, ‘amarga’ e 

desprezando pessoas pobres. Neste sentido, a formadora pontuou orientações sobre as 

práticas pedagógicas:  

 
As pessoas dão significado diferente para as coisas. Isso tem muito a ver com o 

repertório, a emoção, tem uma séria de coisas da psicanálise. Mas, o fato que a gente 

pode começar, é ler as imagens por diferentes pontos, para chegar a uma 

significação. Estimulem a produção autoral dos alunos, percebendo que um mesmo 

objeto pode ser fotografado, por exemplo, por diferentes pontos de vista. 

(Formadora 7).  

 

Em seguida, realizamos a reflexão, por meio da construção coletiva de mapas mentais 

(Figura 64), de dois textos lidos, dos autores Claudio Naranjo (2015) e José Carlos Libâneo 

(2019). O primeiro texto discutia a desintoxicação tecnológica, e o segundo, identificava a 

existência de dois tipos de escolas brasileiras: uma, voltada para o acolhimento assistencial, e 

outra, para o conhecimento e o mercado de trabalho. 
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Figura 64: Mapa mental escrito pela formadora com ideias dos/das docentes sobre as leituras realizadas 

 
Fonte: Bierwagen (2021), com base no mapa mental construído pelos/pelas educadores/as.  

 

Por meio de palavras-chave, os/as docentes trouxeram seus apontamentos. 

Destacamos dois comentários, que dialogam com nosso arcabouço teórico:  

 

(1) A abordagem das políticas educativas brasileiras, um país em desenvolvimento, 

construídas a partir da direção de entes externos, como o Banco Mundial, e a ausência dos/das 

docentes na elaboração destas políticas; e 

(2) O discurso da ‘moda’ pedagógica, e, também, em outras áreas, o 

empreendedorismo, ser empresário/a de si mesmo/a, mas que, de fato, camufla as relações 

laborais ‘uberizadas’, e em condições precarizadas (MARTINS, 2016; HAN, 2017; UZACK et. 

al.,2020).  

 

Neste sentido, um docente aponta o processo, no qual, reproduzimos ‘a naturalidade’ 

das condições frágeis e instáveis dos/das trabalhadores/as.  

 

Então, são palavras que fazem parte de um vocabulário, e a gente vai reproduzindo 

com uma naturalidade. Não se dá conta da tragédia que está por trás disso. Essa 

uberização das pessoas. Você vê aqui no Jaraguá, as pessoas entregando alimentos 

de bicicleta [...] É uma situação escabrosa, que eles passam de risco, frio, chuva, mas, 

ele é “empreendedor” (Professor Heitor). 
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Consentimos com a manifestação discursiva da formadora, em interlocução com Paulo 

Freire (1993, 2001), na qual, o pensar em Educação pública, igualitária e democrática, no 

Brasil, seria algo revolucionário e inovador.   

                

Como seria a educação no país se toda educação fosse pública? E isso que é pensar 

diferente. E, se nós pensássemos em um único transporte público, para todos? E, se 

a gente pensasse que nossos filhos deveriam estudar com filhos de empresários e 

políticos? Isso seria muito mais revolucionário do que o que esse povo pensa que é 

inovação. Imagina como elevaria a qualidade de todos esses setores? Existem 

vantagens, na privatização, que é a moda agora, mas, e se fosse o contrário? Toda a 

educação e demais serviços patrocinados pelo Estado? (Formadora 7).  

 
 

Diferente de outros cursos, a formadora propôs uma discussão dos objetivos do uso e 

criação de um grupo de WhatsApp. Os/As participantes consideraram relevante a criação 

desse, desde que houvesse normas de utilização e o respeito ao desejo de participação, ou 

não, e a troca de materiais, e experiências relacionadas ao tema da leitura analítica dos media.  

O curso Leitura Crítica da Mídia trouxe discussões e proposições didático-

metodológicas, para os/as docentes terem elementos de análise dos media, empregando-os 

nas salas de aulas. Por exemplo, refletir como e o porquê determinadas linguagens e códigos 

são usados nas mensagens dos veículos midiáticos, e, também, entender que, os significados 

e os sentidos elaborados nestes media expressam a orientação de um grupo, ou classe 

dominante. Durante os encontros, foi proposto uma metodologia dialógica, evidenciado pela 

formadora, na qual, a leitura crítica dos meios de comunicação se efetivava como um exercício 

diário.  

Contudo, o dia a dia dos/das docentes, e não somente de tal classe trabalhadora, pelo 

modelo capitalista neoliberal, com condições laborais extenuantes, podem amplificar o 

afastamento  das discussões políticas, sociais e econômicas. O curso teve a proposição de se 

constituir um espaço-tempo ‘semeador’ das primeiras reflexões docentes sobre o papel dos 

dispositivos tecnocomunicativos, na vida cotidiana e escolar desses/dessas educadores/as.  

Observamos os/as partícipes lerem analiticamente artigos jornalísticos, vídeos, fotos, 

dentre outros media, apresentados pela formadora. Isso representa que alguns/algumas 

professores/as estão empenhados/as no entendimento crítico dos meios de comunicação. 

Além disso, evidenciamos nas vozes professorais desse grupo, a reflexão sobre eventos 

cotidianos e relações produzidos pelos veículos de comunicação, como a criação de notícias 
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falsas, o acelerado desenvolvimento técnico, a configuração de novas sociabilidades, a 

dinamização dos ritmos de vida, a fetichização das tecnologias na escola, os objetivos da a 

educação brasileira e as condições precárias dos trabalhadores/as. 
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8. ECOSSISTEMA FORMATIVO: NÚCLEO DE TECNOLOGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

Ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que, quem ensina 

aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes 

aprendido e, de outro, porque, observado a maneira como a 

curiosidade do aluno aprendiz trabalha, para apreender o ensinando-

se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir 

incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 2001a, p. 259). 

 

No presente capítulo, exporemos como o Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem 

concebe a formação dos/das educadores/as em novas tecnologias, metodologias ativas e na 

aplicação de currículo desenvolvido pela rede municipal. Segundo orientação da Matriz de 

Referência, as atividades tecnológicas educativas resultaram na criação do currículo 

Tecnologias para Aprendizagem, conforme análise do elemento Cenário municipal de 

formação continuada para/com/sobre a comunicação, dispositivos tecnocomunicativos e 

linguagens midiáticas (Figura 65), subcategoria (G) Dispositivos normativos e legais 

(Perenidade), por meio das atividades formativas mensais (18 – Nível institucional).  

A análise abrange, também, como os agentes (formadores/as e docentes) o vivenciam 

através da adesão ou não das propostas pedagógicas nesta temática, do aproveitamento dos 

espaços-tempos formativos como oportunidades de reflexão e mudanças das práticas 

didáticas, concebendo a si mesmos/as e os/as estudantes como protagonistas do processo de 

ensino-aprendizagem (19 -Nível Subjetivo).  

 

Figura 65: Cenário Municipal – Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

https://drive.google.com/file/d/1IKpJUFj5rGbCofLnNiGClpXjlN2qV19i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKpJUFj5rGbCofLnNiGClpXjlN2qV19i/view?usp=sharing
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Segundo a análise da categoria (H) Estrutura organizacional, o Núcleo de Tecnologias 

para Aprendizagem estrutura-se nas ações de: formadores/as, responsáveis pela gestão dos 

espaços-tempos formativos (20 e 21 Equipe e gestão entre equipes formativas); e 

educadores/as, com experiências diversas, colaborando na formação dos seus pares (22 – 

Relacionamento com os/as docentes)223. 

 

8.1 O Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem 

 

O Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem direciona as ações pedagógicas nesta 

temática, conforme portaria 7.656 da Secretaria Municipal de Educação (SME), de 2015. A 

primeira diretriz, refere-se ao desenvolvimento do trabalho em sala de aula e na escola, por 

meio de um currículo emancipador, tendo como norte a dialogicidade e “a promoção do 

protagonismo do educando, com a ressignificação dos conteúdos, articulados à realidade 

social” (SÃO PAULO, 2015, art. 2º, I). Já a escola, deve ser um local de (re)criação da cultura 

digital e dos conteúdos, concebendo os/as docentes e estudantes como produtores/as e 

consumidores/as desta cultura, “a partir da mediação, compreensão e expressão das 

linguagens digitais” (SÃO PAULO, 2015, Art. 2º, II).  

Na perspectiva da elaboração de um currículo dialógico, emancipador e do espaço 

escolar de produção autoral, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC) são 

vistas como elementos de organização/orientação das propostas pedagógicas, da 

comunicação, entre educandos/as e educadores/as e desses/dessas com o conhecimento 

(SÃO PAULO, 2015, art. 2º, III). Além disso, as atividades didático-pedagógicas devem ser 

registradas pelos/pelas docentes para possibilitar processo avaliativo contínuo, valorizador 

dos saberes dos/das estudantes e desenvolvimento de potencialidades, e construção de 

novos conhecimentos. As práticas em sala de aula devem sistematizar e compartilhar 

conteúdos produzidos coletivamente e priorizar o uso de recursos educacionais digitais 

                                                           
223 A categoria Cenário municipal relaciona-se com a Ecossistemas formativos. No elemento Ecossistemas 
formativos, caracterizamos as formações continuadas (J): nos processos formativos mensais de POEDs (27); no 
mapeamento dos principais atores  - docentes/formadores/as - (28); nos espaços-tempos como escola, Fab Lab, 
DREs, universidade e seminários (29). Também, relacionamos: as estratégias de planejamento das ações 
realizadas pelos/pelas formadores/as e docentes (30); as avaliações das ações formativas (31); e as percepções 
dos resultados, através das falas docentes, refletindo sobre o que foi desenvolvido (32).  

https://drive.google.com/file/d/1IKpJUFj5rGbCofLnNiGClpXjlN2qV19i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing


249 
 

abertos224 (SÃO PAULO, 2015, art. 2º, IV, V e VII). Esta linha de concepção das atividades 

pedagógicas, convergem para a ideia que, “estão sendo crescentemente marcadas por uma 

cena histórica, cultural e sociotécnica no interior da qual os sistemas e processos 

comunicacionais jogam papel decisivo” (CITELLI, 2012, p. 1). 

Segundo Dutra (2010), a Informática Educativa foi iniciada na prefeitura de São Paulo, 

com projeto em uma única escola, no governo de Jânio Quadros, entre 1986 e 1987. A seguir, 

outros programas, em colaboração com algumas empresas225, forneceram ‘capacitação’ 

aos/às professores/as do uso da linguagem Logo226, e forneceram equipamentos a duas 

escolas. Em 1990, houve a implantação do projeto Gênese (com participações de 

pesquisadores da USP, UNICAMP e PUC-SP), em 1990, durante a gestão de Luiza Erundina, 

tendo Paulo Freire como secretário de educação. Naquele período, a inserção da tecnologia e 

computador nas escolas, na perspectiva freireana de orientação do currículo e projetos-

político-pedagógicos escolares municipais, deveriam estar articulados a proposição de “uma 

primeira leitura do mundo” (SÃO PAULO, Projeto Gênese, 1992, p. 23).  

Ou seja, o computador seria um dos elementos de articulação dos 

homens/mulheres/crianças com o mundo, na busca da construção de conhecimento, tendo o 

compromisso de transformar a educação pública, e democratizar o acesso aos bens 

produzidos pela nossa sociedade. Tal projeto atingiu 52 escolas. Na gestão de Paulo Maluf, 

em 1995, foram criados os Laboratórios de Informática Educativa (LIE) e a figura dos 

Professores/as Orientadores/as de Informática Educativa (POIE). No ano de 1997, todas as 

escolas de Ensino Fundamental tinham tais laboratórios. 

 De 1987 a 1997, o eixo metodológico era a linguagem de programação Logo, a 

prefeitura do município de São Paulo (PMSP) estabeleceu um convênio, com o Núcleo de 

Informática aplicada à Educação da Universidade de Campinas (UNICAMP), coordenado pelo 

                                                           
224 Esses podem ser quaisquer recursos utilizados no ambiente educativo, abrangendo itens elaborados: em 
diferentes “formatos (textos, imagens, vídeos, áudios, páginas web); para atenderem distintos níveis de público 
e finalidades (superior, fundamental, primário, técnico, empresarial); para terem tamanhos diversos (conteúdos 
atômicos independentes, lições, aulas completas, capítulos, livros); para serem de tipos variados (animações, 
simulações, tutoriais, jogos); implementados em diferentes plataformas (computadores pessoais, tablets, 
celulares); para possuir licenças e condições de uso (gratuitos, pagos, abertos e adaptáveis, fechados); e, 
também, a fim de abordar temáticas ou disciplinas diversificadas” (CHECHINEL, 2017, p. 5). 
225 Por exemplo: SHARP e Citibank. 
226 Linguagem de Programação, criada por Seymor Papert e Marvin Minski, na década de 1960. O objetivo do uso 
dessa linguagem era as crianças aprenderem comandos de programação, e assim, controlarem as ações de uma 
tartaruga. Tal linguagem foi concebida sob orientação teórica do construcionismo e instrucionismo, 
considerando que o computador seria uma máquina gerenciadora dos processos de ensino e aprendizagem da 
criança, sem a presença do/da professor/a (VALENTE, 1996).   
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professor José Armando Valente, obtendo assessoria para o uso de tal linguagem e dos 

produtos tecnológicos referentes (enciclopédia, multimídia, pacote Office, etc.).  

Em 2002, a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), articulada à Fundação 

Telefônica, ofereceu outras modalidades de formação aos/às professores/as, produzindo 

materiais de orientações didáticas como: Cadernos de Orientações Didáticas Ler e Escrever - 

Tecnologias na Educação (2006); Mídias no Universo Infantil (2008b); e comunidade virtual 

através do Portal Educarede. Tal material tinha como enfoque a formação do/da professor/a, 

para o letramento digital e o acesso às linguagens midiáticas presentes na sociedade. Com o 

objetivo de proporcionar aos/às alunos/as das diferentes etapas da rede municipal – Educação 

infantil, Ensino Fundamental I e II, e Ensino Médio - uma formação educativa, que 

possibilitasse a inserção no mercado de trabalho. A perspectiva do letramento digital, nesse 

período, implicava em elaborar propostas pedagógicas, por meio de projetos com os/as 

estudantes, conforme fala de entrevistada: 

 

Eu não vou abrir o Word e vou a ensinar a ele [aluno/a], como é que mexe no Word. 

Não. Eu vou dar um projeto e através desse projeto, ele vai buscar soluções dentro 

do Word, que favoreçam o desenvolvimento do projeto que ele[ela] tem (Formadora 

11). 

 

Em 2005, durante o governo de José Serra, instituiu-se na grade curricular a disciplina 

Informática Educativa; e, em 2006, somente o POIE, poderia dar aulas dessa disciplina. Em 

2008, encontramos as seguintes ações formativas: cursos para POIE ingressantes e mensais, 

elaboradas por equipes de Informática Educativa nas DREs; formações nas modalidades 

presenciais e à distância; aplicação de softwares específicos para estudantes deficientes 

visuais; programação de rádio; produção de animações visuais e blogs, uso do Google Drive, 

dentre outros.  

Em 2010, foi publicado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), o documento de 

Orientações Curriculares/Proposições de Expectativas de Aprendizagem – Tecnologia de 

Informação e Comunicação (2010), aproximando as atividades desenvolvidas no Laboratório 

de Informática Educativa da disciplina de Língua Portuguesa. Em 2018, encontramos uma 

abordagem pautada em desenvolvimento de habilidades e competências influenciadas pela 

Base Nacional Comum Curricular, do livro Orientações Didáticas para o Currículo da Cidade: 
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Tecnologias para Aprendizagem (2019b)227 e do Componente Curricular: Tecnologias para 

Aprendizagem (2019c) no Ensino Fundamental. Tal currículo possui os seguintes eixos 

norteadores: 

(a) Programação: (lógica do pensamento computacional através da criação de 
programas e algoritmos228): identificação dos diferentes dispositivos de 
hardware; compreensão de como se concretiza um sistema computacional, por 
meio da integração dos softwares e hardware; capacidade de abstração; e 
criação de narrativas digitais229. 
 

(b) Letramento digital (interação responsável, ética e crítica nos meios 
tecnológicos, envolvendo as práticas sociais): linguagens midiáticas; 
apropriação tecnológica; cultura digital; consciência crítica, criativa e cidadã. 

 

(c) Tecnologias de informação e comunicação (TIC): papel e uso das TIC na 
sociedade; produções colaborativas; acesso, segurança e veracidade da 
informação; criatividade, propriedade intelectual e implicações morais e éticas 
(SÃO PAULO, 2019c, p. 11, grifo da autora).   

 

O currículo de Tecnologias para a Aprendizagem (TPA)230 está pautado: em princípios 

éticos, políticos e estéticos; na concepção de educação integral e inclusiva;  na partilha dos 

saberes historicamente acumulados, que fazem sentido para os/as estudantes, no século XXI; 

na construção permanente de currículos pelas comunidades, educadores/as e discentes.  

                                                           
227 Documentos construídos com a participação de formadores/as de POEDs, educadores/as e consulta às 
opiniões de “43.655 estudantes, que participaram de pesquisa sobre o que gostariam de vivenciar no currículo 
escolar. Desse universo, aproximadamente 50% apontou gostar de participar de projetos culturais, práticas 
esportivas, informática e robótica. Pouco mais de 40% aprecia feira de ciências e atividades de comunicação 
(jornal, fotografia, vídeo)” (SÃO PAULO, 2019c p. 30). 
228 Estes termos são norteados por determinadas definições: o “algoritmo é uma sequência lógica, finita e 
ordenada em passos, que devem ser seguidos para resolver um problema”; a abstração é acionada para divisão 
de elementos para a resolução de problemas complexos; a descrição mostra/registra “quais as soluções 
encontradas e os comandos de programação utilizados na resolução dos problemas”; e a depuração, é a 
necessidade de, após concluir uma ação, etapa ou programa, testar e certificar-se que tudo funciona como 
previsto (SÃO PAULO, 2019b p. 79). 
229 A habilidade de organizar e narrar “uma sequência única de fatos, emoções e vivências, que envolvam pessoas 
diversas, dentro de um determinado contexto, considerando os tempos dessas ocorrências e intenções da 
pessoa que está formulando tal narrativa, mediante a cultura, referenciais internos e significados do próprio 
narrador, por meio do planejamento, implementação, produção, acompanhamento e avaliação das mais diversas 
narrativas, utilizando e combinando, principalmente, diferentes linguagens e respectivas mídias digitais” (SÃO 
PAULO, 2019b, p. 81). Para as atividades de criação de programas, a Secretaria Municipal de Educação, utiliza: 
(1) a programação robótica, através da disponibilização de kits de robótica nas escolas; (2) e a programação 
desplugada, que “tratam-se de atividades em que não há necessidade de utilização de softwares específicos para 
programar, antes a realização de vivências e experimentações, que levem à compreensão dos comandos 
encadeados, característicos da lógica, de uma maneira lúdica, interativa, menos abstrata e mais concreta” (SÃO 
PAULO, 2019c, p. 16). 
230 O currículo de Tecnologias para Aprendizagem propõe formação continuada docente, na rede paulistana, 
dentro desta temática, e é mencionado como uma das experiências formativas exemplares pelo documento de 
orientação para formação de docentes, produzido pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), em 
2020b, e este, por sua vez, orientado pela Base Nacional Comum Curricular.  
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No currículo, foram introduzidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

pactuados na Agenda 2030, pelos países-membros das Nações Unidas, com a finalidade de 

estabelecer eixos e metas para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade de todos 

os habitantes do município de São Paulo, do Brasil e do planeta (SÃO PAULO, 2019a)231. O 

documento propõe aos/às Professores/as de Educação Digital privilegiar as atividades 

pedagógicas, baseadas na concepção de metodologias ativas.  

Moran (2018, p. 4) define metodologias como “diretrizes, que orientam os processos 

de ensino e aprendizagem, que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas  

concretas, específicas e diferenciadas”. Na visão do autor, a convergência digital exige 

profundas mudanças culturais na escola, em todas as suas dimensões: infraestrutura, projeto 

pedagógico, formação docente, gestão, comunidade e mobilidade. Além disso, o papel do/da 

professor/a passa a ser de um/uma curador/a de conteúdos, ou seja, selecionador/a e 

orientador/a de conhecimentos, de modo a conduzir estudantes a atingirem aprendizados, 

que não conseguiriam sozinhos/as (VYGOSTSKY, 1993). Para tanto, existe a necessidade de 

reconfiguração pedagógica e a transformação comunicativo-educativa da escola, 

possibilitando a abertura ao diálogo com a comunidade em seu entorno (VALENTE, ALMEIDA, 

GERALDINI, 2017).  

Nesta direção, Moran et al. (2015) enfatizam a necessidade da (1) personalização da 

aprendizagem, ou seja, uma aprendizagem adaptada aos ritmos e necessidades de cada 

pessoa. Para os autores/autora, cada estudante tem suas próprias inquietações, projetos de 

vida e visão de futuro, além de estar relacionado e vivenciando um mundo complexo, 

conectado e com múltiplas linguagens. Portanto, nesta visão, os/as professores/as e as escolas 

devem oferecer roteiros ou propostas de ensino-aprendizagem aos/às alunos/as mais 

individualizados, monitorando-os/as e avaliando-os/as, em tempo real. Um processo 

contributivo para a personalização da aprendizagem preconizada por Moran vem a ser, pois, 

explorar o ecossistema comunicativo em busca das pedras de toque, as quais despertarão o 

                                                           
231 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são: 1. Erradicação da pobreza; 2. Fome zero e agricultura 
sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água potável e 
saneamento básico; 7. Energia Limpa e Acessível; 8. Trabalho decente e crescimento econômico; 9. Indústria, 
inovação e infraestrutura; 10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. Consumo 
e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14. Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. 
Paz, justiças e instituições eficazes; 17. Parcerias e meios de implementação (SÃO PAULO, 2019; NAÇÕES UNIDAS, 
2015). 
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interesse/a motivação dos estudantes para a execução dos roteiros pelos quais se encantarem 

(MARCONDES FILHO, 2008). 

Moran (2018) aponta, também, ser um grande desafio para os/as professores/as, pois 

exige bastante experiência para descobrir as motivações dos/das estudantes, o que mobilizam 

mais para aprender, os percursos adequados, combinando atividades, em grupo, 

cooperativas, e/ou competitivas, e atividades individuais de cada aluno/a. Compactuando 

com os processos educomunicativos (SOARES, 2011), Moran defende incentivar o/a discente 

na produção de conteúdos, agregando tecnologias para produzir, selecionar materiais 

textuais, audiovisuais, impressos e/ou digitais, e disponibilizar os conteúdos em diferentes 

plataformas (aplicativos, redes sociais, etc.).  

Outro ponto destacado por Moran et al. (2015) é (2) a aprendizagem por pares, ou 

seja, grupos de interesse, presenciais ou virtuais (espaços-tempos híbridos), que 

compartilham aprendizados, conhecimentos, auxiliam em dúvidas, trazem novos pontos de 

vista e favorecem novas experiências profissionais. Para os/a autores/autora, a colaboração: 

 
[...] envolve inúmeras formas, uma aprendizagem entre pares, entre colegas entre 

mestres[as] e discípulos conectados em rede, que trocam experiências, vivências. 

Aprenderemos em qualquer lugar, qualquer hora, com tecnologias móveis 

poderosas, instantâneas, integradas e acessíveis. Não precisaremos ir a lugares 

específicos, o tempo todo. O digital não será um acessório complementar, mas um 

espaço tão importante como o da sala de aula (MORAN et al., 2015, p. 67-68).  

 

Moran et al. (2015), salientam a aprendizagem através da (3) orientação com 

profissionais mais experientes – tutores/as e mentores/as. Nesta ótica, tais docentes 

desempenham papel essencial de curadores/as de conteúdos e desenvolvedores/as de 

estratégias de aprendizagem, com o objetivo de auxiliar os/as estudantes a avançarem na 

aprendizagem e levá-los/as a novos questionamentos, investigações e caminhos a serem 

percorridos. Para os autores/autora, o/a professor/a como profissional com experiências a 

comunicar atuará:  

 

[...] como orientador[a] das atividades do aluno[a], consultor[a], facilitador[a], 

planejador[a] e dinamizador[a] de situações de aprendizagem, trabalhando em 

equipe com o[a] aluno[a] e buscando os mesmos objetivos. Em resumo: ele[ela] vai 

desenvolver o papel de mediador[a] pedagógico (MORAN, MASETTO, BEHRENS, 

2015, p. 142).  
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Com base nas acepções anteriores, no currículo de Tecnologias para Aprendizagem 

(TPA) orienta-se a criação de ambientes estimuladores e colaborativos, com estratégias 

diversificadas nas propostas pedagógicas. Por exemplo, o emprego de metodologias ativas, 

que se expressam através de modelos e experiências de aprendizagem baseada em projetos, 

na investigação, em jogos (gamificação), desenvolvimento de noções de lógica de 

programação e pelo “fazer e refazer” (robótica e cultura maker) (SÃO PAULO, 2015, art. 2º, 

VI), conforme imagem visualizada na interconexão destas metodologias, pela Figura 66. 

 

Figura 66: Aprendizagem na perspectiva do Currículo TPA 

 

Fonte: SÃO PAULO (2019b, p. 36). 

  

Importa pormenorizar as metodologias citadas, no parágrafo anterior, para 

compreendermos o ecossistema formativo em Tecnologias para Aprendizagem e seus 

vínculos com a díade Comunicação/Educação.  

 

8.1.1  A aprendizagem baseada em jogos 

 

A aprendizagem baseada em jogos pode exprimir-se, primeiramente, pelo uso dos 

jogos – eletrônicos, tabuleiro, esportes, luta, corridas, simulação, role player game (RPG), etc. 

- sejam educativos, ou não, para estudar um conteúdo escolar ou o desenvolvimento de 

habilidades e competências nos estudantes. Posteriormente, se apresenta por meio da 

gamificação, que surgiu com a popularização dos jogos. Nos últimos anos, com a introdução 

das TIC, tem-se observado o aproveitamento deste conceito, nas disciplinas escolares, 
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abrangendo mecanismos, sistemática de jogos, criação de cenários lúdicos para a resolução 

de problemas através da promoção de níveis de engajamento e a motivação dos/das 

jogadores/as (BUSARELLO, 2016; VIANNA et al., 2013).   

Na obra Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura, Johan Huizinga (2004), 

mostra-nos que a ação de jogar, “o espírito do jogo”, como a chama, está situada nas 

diferentes manifestações culturais, nos períodos mais remotos até a contemporaneidade. Na  

visão do historiador, o jogo, além de ser entretenimento, se insere em diversas relações 

sociais, tais como a política, o trabalho, a arte, a filosofia, a economia, dentre outras. Para ele, 

existe a “presença ativa de um certo fator lúdico em todos os processos culturais”. A 

ludicidade é um elemento “criador de muitas das formas fundamentais da vida social” (Ibidem, 

p. 125). O autor aponta alguns benefícios de jogar:   

  o exercício de uma atividade livre e voluntária, ou seja, o indivíduo decide aceitar os 

sistemas de regras e metas de um jogo;  

  possui delimitação de tempo, espaço e significados, segundo um sistema de regras 

fixas, chegando à conclusão, na qual, as ciências são “formas de jogo, onde cada uma se 

encontra isolada em seu próprio campo, limitada pelo rigor de regras de sua própria 

metodologia” (HUIZINGA, 2004, p. 145); 

  a imersão em uma narrativa consistente, como uma forma de abordar/entender o 

mundo, gerando ações e experiências individuais sensoriais, cognitivas e emocionais; e 

  a reprodução do ato de jogar, isto é, associar - empenho, atingir metas, obedecer 

diretrizes, automotivação, cumprir tarefas e etapas, enfrentar desafios -, em outras esferas da 

vida, como, por exemplo, no comércio, na indústria, na ciência, etc. 

Lopes et al. (2015) e BusarelIo (2016) destacam que, a gamificação utiliza elementos 

de jogos para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem (Figura 67).  
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Figura 67: Elementos de jogos caracterizadores da gamificação 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021), com base em Lopes et al. (2015) e BusarelIo (2016). 

 

8.1.2  Aprendizagem pelo fazer e refazer  

 

A aprendizagem pelo fazer e refazer, na visão do currículo de Tecnologias para  

Aprendizagem, está alicerçada nos conceitos de cultura maker e robótica educativa. Tal 

cultura surgiu, nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, com a proposição de pessoas 

individual, ou coletivamente, construírem produtos, viabilizar ideias, planos ou buscar 

soluções para seus problemas. Tais indivíduos criadores ou inventores, os makers, sempre 

existiram, porém, geralmente, atuavam isoladamente, pensando sobre os problemas do 

cotidiano e inventavam máquinas, ou aparatos mecânicos substitutivos dos trabalhos 

manuais. Posteriormente, a introdução de ideias desses inventores causaram grande impacto 

na economia mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos, Steve Jobs e Steve Wosniak 

apresentaram o primeiro computador pessoal ao mundo, o Apple I e, a partir disso, criaram 

uma empresa, estimulando a modificação de computadores e outros dispositivos eletrônicos 

no mundo todo. Os makers também são conhecidos como quem tem ‘mãos na massa’ (SÃO 

PAULO, 2019b).  

O movimento maker, ou faça-você-mesmo, tornou-se forte com o surgimento das 

tecnologias de informação e comunicação transformadoras dos processos de trabalho e das 

formas de comunicação. Principalmente, através da internet, possibilitou a criação de 

comunidades virtuais, que permitiram aos makers se relacionarem em busca de soluções 

Elementos dos jogos Definição

Desafios/metas Motivo pelo qual se realizam tarefas que exigem esforço para resolução.

Feedback
Informações sobre a atuação do/da jogador/a para que saiba quais são seus 

erros/falhas.

Recompensas/medalhas /pontos Benefícios para determinadas conquistas e acompanhamento dos sujeitos.

Evolução ou níveis de habilidades e conhecimentos  

do/da jogador/a
Níveis progressivos de dificuldades no cumprimento de metas e desafios.

Ranking/placar Classificação e comparação dos/das participantes conforme a pontuação.

Regras
Determinações de como o indivíduo deve se comportar e agir para executar os 

desafios.

Narrativa Enredo consistente, cativante e contínuo.

Fantasia/Mistérios
Situações hipotéticas onde é possível visualizar  fenômenos por vários pontos de vista, 

pois oferecem analogias e metáforas do mundo real.

Surpresa inesperada Surpresas positivas a fim de gerar sensação de prazer no indivíduo.
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eficazes, disponibilizadas em escalas menores de maneira ágil232. A ênfase recai ao estímulo 

da proatividade, em aprender fazendo, usando ferramentas para a criação de produtos e o 

compartilhamento dos conhecimentos.  

Lembramo-nos do teórico John Dewey, que concebia o aprender fazendo dos/das 

discentes a partir das suas ações individuais e interpessoais. Para ele, a aprendizagem dos 

princípios democráticos ocorria na sala de aula por meio da interação diária uns com os 

outros, como um exercício. Para isso, o autor propunha a organização de pequenos grupos de 

alunos/as, para a busca de solução de problemas pessoais e sociais (WESTBROOK et al., 2010; 

DEWEY, 1979). Tal visão converge com a perspectiva educomunicativa na criação do 

ecossistema escolar participativo e democrático.  

Na perspectiva de Dewey, crianças pequenas e bebês possuem muita curiosidade, 

aprendendo a interagir com pessoas e a explorar os objetos do mundo que os circunda. A 

proposta da cultura maker é fazer adultos e crianças lembrarem-se das brincadeiras infantis, 

usando a criatividade, que tinham através da condição natural da experimentação/criação dos 

objetos e das situações de forma intuitiva.  

Partindo dessas ideias, temos como exemplo, a introdução da robótica educacional, 

uma maneira de se apropriar de tecnologias, na prática, e do aprender fazendo e refazendo, 

característica que se compatibiliza com a cultura maker. Além disso, as salas de aulas podem 

se tornar espaços multifuncionais (ou sistema de rotações), nos quais viabilizam a ocorrência  

simultânea de atividades, em grupos, ou individuais dialogadas, o respeito às diversas formas 

de cultura e ao uso de diferentes linguagens (SÃO PAULO, 2019b).  

Atualmente, robôs são programados para realizar tarefas perigosas, desagradáveis, 

monótonas e repetitivas, em diversos ambientes. Por exemplo, na indústria automotiva, tais 

equipamentos realizam tarefas como: soldagem, pintura, corte, polimento, entre outras 

funções (BOTELHO et al., 2012). A robótica pode ser definida como:  

 

[...] a ciência dos sistemas que interagem com o mundo real, com ou sem 

intervenção humana. É uma área essencialmente interdisciplinar e constitui-se na 

interlocução entre disciplinas tais como: matemática, engenharia, computação, 

                                                           
232 Por exemplo, no início da pandemia, em 2020, com a falta de itens de proteção individual nos hospitais e 
demais instituições, para evitar a disseminação do Covid-19, grupos da sociedade civil e universidades se 
mobilizaram para a elaboração de máscaras do tipo face shield. IFB usa impressoras 3D para produzir EPI’s e 
ajudar no combate ao novo Coronavírus. G1 – Globo, 28 out. 2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/28/ifb-usa-impressoras-3d-para-produzir-epis-e-
ajudar-no-combate-ao-novo-coronavirus.ghtml. Acesso em: 20 fev. 2021. 
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educação, psicologia, medicina, encontrando-se presente nos diferentes âmbitos da 

vida cotidiana, nos eletrodomésticos, nas montadoras de automóveis, nas 

intervenções médicas (BOTELHO et al., 2012, p. 3). 

 

A robótica surgiu na área de educação, na década de 1980, quando Seymor Papert 

desenvolveu a linguagem de programação Logo. Nesse período, a empresa dinamarquesa 

LEGO233, produziu os primeiros kits de robótica, acessíveis aos/às docentes e estudantes, 

estimulando outras organizações a fazerem o mesmo. Com atividades baseadas na robótica, 

é possível os/as discentes desenvolverem potencialidades de: colaboração, resolução de 

problemas, princípios da programação, etc. Ademais, gradativamente, tem sido usada para 

proporcionar aprendizagem de diferentes conteúdos dos componentes curriculares – Língua 

Portuguesa, Matemática, Física, Química, dentre outros - (SÃO PAULO, 2019b).  

Na rede municipal, a robótica, foi incluída nas propostas educativas, inicialmente, a 

partir de atividades isoladas de educadores/as. Entretanto, em 2016, foi aberta a 

oportunidade de empresas apresentarem kits robóticos aos/às docentes. Nesse momento, foi 

instituída, por meio de portaria específica, na rede municipal o Programa de robótica 

educacional (SÃO PAULO, 2016b). Sendo assim, os/as professores/as “iam para Secretaria [de 

Educação] e passavam o dia mexendo nesses kits, em uma estrutura, mais de ambiente maker 

e [então viam] qual era o melhor, que se adaptava à realidade da escola” (Formadora 11). A 

partir de 2017,  após licitação, cada escola de Ensino Fundamental recebeu quatro kits, da 

empresa Atto Educacional234. 

Os kits robóticos educativos usam a placa Arduíno235. Esta é uma plataforma de 

prototipagem, que congrega: hardware – placa de criação de protótipos eletrônicos –; e 

software - linguagem de programação C/C++-. É composta por um microcontrolador, pinos 

digitais e analógicos, de entrada e saída, entrada USB ou serial (SÃO PAULO, 2019). Além disso, 

tem outros componentes: sensores de distância e movimento, leds, cabo USB, Kit chassi duas 

rodas, dentre outros. No material, Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: Tecnologias 

para Aprendizagem, do município de São Paulo, consta que, tal placa pode ser conectada aos 

sistemas operacionais Windows, Linux, Mac OS X, possibilitando ser “programada, enquanto 

                                                           
233 Disponível em: https://www.lego.com/en-us. Acesso em: 12 jan. 2021. 
234 A empresa apresentou a melhor relação custo/benefício para os/as educadores/as do município de São Paulo. 
Disponível em: https://attoeducacional.com.br/. Acesso em: 12 jan. 2021.  
235 O Arduíno foi criado por cinco pesquisadores, em 2005, a saber, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, 
Gianluca Martino e David Mellis. Eles tinham o objetivo de construir um dispositivo que fosse de baixo custo, 
funcional e de fácil programação, acessível a estudantes e projetistas amadores/as.  

https://www.lego.com/en-us
https://attoeducacional.com.br/
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está conectada ao computador, e mover o motor diretamente, no protótipo criado, pois 

guarda [em sua] memória os comandos programados” (SÃO PAULO, 2019, p. 17).   

Importa ressaltar que, a robótica pode ser desenvolvida tanto por meio de kits de 

robótica, previamente estruturados, propiciando a construção de diversos produtos 

(brinquedos, equipamentos, automatização em residências, etc.), quanto através de outros 

componentes, partes e peças consideradas sucatas (garrafas de material pet, lixo eletrônico, 

canudos plásticos e outros materiais).   

 

8.1.3 Aprendizagem baseada em projetos 

 

A aprendizagem baseada em projetos ocorre quando são elaborados projetos 

significativos para os/as estudantes, envolvendo todas as áreas do conhecimento (Língua 

Portuguesa, Ciências, Matemática, etc.), com a finalidade de se chegar ao produto final, ou 

solução de problema. O projeto tem início e término bem definidos, através de cronograma, 

estratégias de gestão e avaliação dos resultados. O seu desenvolvimento deve estimular a 

autonomia dos/das alunos/as, favorecer o senso crítico, reflexivo e a capacidade de resolver 

problemas/adversidades. A relação professor-aluno será baseada na cooperação e 

aprendizagem mútua.  

Machado (2008), preconiza a produção de projeto, em uma perspectiva abrangente, 

nas dimensões metodológicas, psicológicas e políticas. Neste enfoque, o papel do/da 

educador/a é estimular os/as estudantes a serem responsáveis pelo aprendizado individual e 

conscientizá-los/as de que já possuem conhecimentos, porém, conseguem buscar 

informações que não sabem. O desafio para o/a docente é incentivar os/as discentes a serem 

ativos, em todas as etapas do projeto, na formulação das ideias iniciais, no tema, na 

implementação e na avaliação. O/a professor/a deve aplicar metodologias diversificadas, pois 

os/as discentes aprendem de formas diferentes, têm ritmos, interesses e aptidões variadas 

(MELLO et al., 2019).  

A educação nas escolas, a partir dos projetos, tem inspiração na abordagem de 

Educação Infantil, da província italiana de Reggio Emillia. Em meados dos anos 50 do século 

XX, inspirado pelo pedagogo Loris Malaguzzi (influenciado por Dewey, Freinet, Piaget), foi 

produzido no sistema escolar dessa região, projetos nos quais todas as atividades pedagógicas 

estruturavam-se, através de temas, desenvolvidos por semanas, meses, ou um ano letivo. 
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Nessa proposta, o registro, por filmes, relatórios, fotografia, etc., das atividades realizadas era 

muito importante para demonstrar as ações, nas diferentes fases do planejamento. A 

arquitetura escolar foi construída, de modo que as salas de aulas fossem amplas, arejadas, 

iluminadas e tivessem um espaço para intercâmbio social (MARTINS, 2007; RINALDI, 2014).  

Com os projetos, os/as estudantes não entram “em contato com os conteúdos 

disciplinares, a partir de conceitos abstratos e de modo teórico” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 

2000, p. 64). Contudo, tais conteúdos adquirem significados diversos, através das experiências 

sociais dos/das alunos/as envolvidos/as. Os projetos podem constituir um percurso, na busca 

de conexões questionadoras da ideia de uma versão única da realidade, ou seja, cada percurso 

desenvolvido é singular, conduzido e orientado pelo/pela docente. Ademais, na execução 

destes, para Hernández e Ventura (2000, p. 106), é essencial “o processo de tomada de 

decisões” dos/das estudantes, na espera por resultados múltiplos (HERNÁNDEZ; VENTURA, 

2000).  

8.1.4  Aprendizagem baseada na investigação 

 

A aprendizagem baseada na investigação, prevê a efetivação de etapas similares ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas, ou seja, propõe formulação de questões, hipóteses, 

busca por informações confiáveis, levantamento e análise de dados, e a 

socialização/divulgação de resultados obtidos durante o estudo. Desta forma, os/as alunos/as 

podem elaborar estratégias para validar suas pesquisas, e o professor/a atua como 

orientador/a, com o objetivo de planejar a investigação coletiva, o processo de reflexão e o 

registro do processo investigativo, usando as mais diversas linguagens e tecnologias 

(MUNHOZ, 2019, SÃO PAULO, 2019b).  

As metodologias ativas têm sua origem nos estudos teóricos de Rousseau, Dewey, 

Freinet, Freire, Vygotsky, Kaplún e outros. Consideramos pelo menos três séculos, de 

construções teóricas e práticas realizadas com outras nomeações, como o movimento da 

Escola Nova ou ativa, na primeira metade do século XX. Desta forma, a designação 

metodologias ativas, como propostas de inovação, podem representar um ‘novo nome ‘para 

o que já foi construído e elaborado. Os autores citados anteriormente, neste parágrafo, 

preconizavam a construção do conhecimento individual e coletivo orquestrado por um/uma 

docente mediador/a das propostas pedagógicas. Portanto, a ideia vigente, na qual, as 

metodologias ativas propõem inovadoras práticas pedagógicas pode não ser real, quando 
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efetivamente, outros autores já propuseram isso. Além disso, a busca e a luta por uma 

educação democrática e igualitária pressupõe a aplicação dos métodos ativos, nos quais o 

papel do/da educador/a e do/da discente é o de serem protagonistas no processo de ensino 

e aprendizagem, independentemente, das designações dadas (gamificação, aprendizagem 

baseada em projetos, investigação, etc.). Contudo, a adesão ou não dos projetos educativos, 

com metodologias ativas, deve se pautar pela postura crítica dos/das docentes, da 

compreensão da (re)configuração das novas sociabilidades nas escolas, das interações 

dos/das estudantes, dos complexos atores envolvidos e estruturas dos espaços-tempos, 

muitas vezes precários, que atravessam o sistema escolar.  

 

8.1.5 Os laboratórios e os docentes de Educação Digital  

 

O/A Professor/a Orientador/a de Educação Digital (POED) tem um papel, que 

ultrapassa sua função docente, incorporando, também, a manutenção do Laboratório de 

Informática Educativa/Digital - organização do espaço físico e horário de atendimento à 

comunidade, solicitação e atendimento de suporte técnico -. Na legislação paulistana, 

encontramos, entre as atribuições do/da POED, a disseminação da inserção das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) nas escolas: 

 

(...)em conjunto com a Equipe Gestora[Diretores/as e Coordenadores/as], [de] 

propostas de trabalho, que promovam o intercâmbio entre os educadores de 

diferentes turnos da Unidade Educacional; a [participação] e [socialização] junto aos 

seus pares, nos horários coletivos [Jornada de formação integral], os conteúdos de 

formação continuada, programas e projetos que envolvam o uso de tecnologias, 

oferecidos pelas Diretorias Regionais de Educação (SÃO PAULO, 2015, art. 3º).  

 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), por meio da 

Coordenadoria Pedagógica (COPED), o Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, conta com 

uma equipe gestora, composta por 4 pessoas, e 01 integrante da equipe, nas 13 Diretorias 

Regionais de Educação, responsáveis pela formação direta de educadores/as e alunos/as236 

(SÃO PAULO, 2016c). 

                                                           
236 Devido ao alto número de POEDs e escolas, na DRE de Campo Limpo há três formadores. 
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Em 2019, havia 1418 escolas com Laboratórios de Informática Educativa. Em 2020, 

passaram a ser chamados de Laboratórios de Educação Digital237(Figura 68). Estes serão 

espaços para criação de áreas, ou estações de trabalho educativo, com acessórios diversos: 

itens de robótica, 20 (vinte) notebooks, cortadoras a laser, furadeiras, materiais recicláveis e 

uma impressora 3D (GAVASSI, CAETANO, TADEU, 2020). Em 2018, somente 3 escolas, tiveram 

seus espaços transformados – CEU EMEF Pera Marmelo, CEU EMEF Feitiço da Vila e CEU EMEF 

José Saramago –, enquanto outras, iniciaram o processo de reestruturação. Para isso, 

receberão R$ 3.500,00 anuais, determinada em portaria do município, para compra de 

materiais eletrônicos (teclados, cabos, etc.), ferramentas, insumos para as impressoras 3D, 

robótica e produções audiovisuais (microfones, headset, etc.) (SÃO PAULO, 2019d).  

 

Figura 68: Laboratório de Educação Digital 

 

Fonte: Revista Magistério (2020, n. 8, p. 18).  

 

A seguir, interpretaremos à luz do nosso arcabouço teórico, as formações observadas, 

mensalmente (junho a dezembro de 2019), nas Diretorias Regionais de Ensino do Campo 

Limpo, Jaçanã/Tremembé, Freguesia do Ó e Pirituba/Jaraguá. Em duas DREs, Freguesia do Ó 

e Pirituba/Jaraguá, acompanhamos dois encontros nos meses de outubro.   

 

 

                                                           
237 Conforme informantes, a mudança designativa destes espaços deve-se ao entendimento que devem ser locais 
de propostas pedagógicas multitarefas, incorporando diferentes tecnologias (TIC e outros).   
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8.2 As formações mensais de POED da Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo 

(DRE-CP) 

 

As formações mensais para os/as POEDs, foram realizadas na Sala de Informática 

Educativa (LIE), da Diretoria de Educação de Campo Limpo (DRE-CP). Era um espaço pequeno 

para os/as docentes se movimentarem. Em geral, nas formações, três a quatro docentes 

laboravam em um notebook. O Formador 13, explicou que a DRE de Campo Limpo 

concentrava 72 escolas e 115 POEDs. Sendo assim, era necessário realizar 3 formações 

mensais, para contemplar todos/todas os/as educadores/as. A DRE localiza-se próxima à 

Avenida Giovanni Gronchi e a Marginal Pinheiros, com fácil acesso pela linha Lilás e estação 

de metrô Giovanni Gronchi, em São Paulo. Todos/Todas 29 participantes eram POEDs 

oriundos/as de diversas formações – Letras, Matemática, História, Geografia, etc238.  

 

Figura 69: Sala de Informática Educativa na DRE Campo Limpo 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

No mês de agosto de 2019, A formadora 12 retomou alguns dos pontos das palestras 

assistidas pelos/pelas docentes, promovidas pelo Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.br), sobre bullying e cyberbullying. Os grupos de Imprensa Jovem já 

                                                           
238 Para verificar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, projetos de docentes, consultar Apêndice U e 
Apêndice V. 

https://docs.google.com/document/d/1g5z0Q4DkJFa-khH-sVIHexVpxhDqaGWg-5dOiGGADFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dngv54cXhhoYMBtlRgRmVfD_gHPJT6pc_tZqo0XeOPY/edit?usp=sharing
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consolidados nas escolas, desempenhavam papel importante na elaboração dos TCAs239,  

sobre a temática de cyberbullying e no compartilhamento destes por meio de blogs, redes 

sociais e outros.  

Em seguida, fomos orientados, em grupos, a dar um feedback, considerando os pontos 

positivos e negativos de um plano de aula, na elaboração de um ventilador, com kits de 

robótica, do POED hipotético Jerry. A Formadora 12, informou que Jerry tinha muitos projetos 

educativos, portanto os/as docentes deveriam: 

 

[...]ajudá-lo, fazer uma moderação propositiva. Nós vamos ver tudo de bacana que 

ele já faz, porque ele já faz coisas. Mas nós temos que tirar o Jerry do lugar. Na hora 

que vocês lerem, vocês vão falar “humm, escorregou aqui”. Mas vocês têm que 

também ser muito simpáticos. Então, a gente pode ver: o que ele já faz [...] 

 

Com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de Jerry, a partir dos referenciais do 

currículo de Tecnologias para Aprendizagem, os/as participantes deveriam, em grupos, 

discutir e elaborar um documento sugerindo aplicações da metodologia ativa de investigação, 

elementos da cultura maker e rubricas240.  

Durante toda a atividade, os/a formadores/a circulavam entre os grupos para apoiar e 

sanar dúvidas. Na equipe, da qual participamos os/as docentes concluíram que os elementos 

positivos de Jerry eram: o foco das práticas didático-pedagógicas baseadas em projetos; o 

saber técnico; a energia e a boa vontade; planejamento e organização. Para o POED aplicar às 

orientações curriculares e ‘melhorasse’ seu plano de aula, as proposições da equipe foram: 

                                                           
239 O trabalho colaborativo autoral (TCA) é desenvolvido por alunos/as de 7º aos 9º anos, que estão no ciclo 
autoral. Durante todo o desenvolvimento do TCA, são orientados/as por docentes. Esses projetos têm por 
objetivo que os/as alunos/as investiguem e delimitem um tema, planejando-se e usando fundamentação teórica 
do que aprenderam. É importante que o norte do tema escolhido pelos/pelas estudantes apresentem uma 
proposta de intervenção, no contexto, no qual estão inseridos/as. O trabalho deverá ser apresentado aos/às 
professores/as, colegas e comunidade em geral. A apresentação pode ocorrer em diversas modalidades: 
exposição cultural, musical, fotográfica, criação de um vídeo, documentário, um programa de rádio, a elaboração 
de um blog, notícia jornalísticas, webjornalismo, apresentação de robótica, maquete, produto tecnológico, 
desenvolvimento de pesquisa e outros (SÃO PAULO, 2014b, 2014c, 2019e). É um projeto com características 
educomunicativas.  
240 Rubricas são instrumentos de avaliação, que possibilitam a construção de critérios e indicadores de 
autoavaliação e coletiva, e necessariamente, são conhecidos pelos sujeitos da avaliação. Como instrumentos de 
avaliação formativa, permitem o envolvimento dos/das estudantes. “O modelo de rubrica mais comum 
apresenta nomenclatura de quatro ou cinco níveis, estruturados de forma a mostrar aos participantes que, 
quanto maior for a dedicação, em termos de ações ligadas a um critério específico” (exemplo: resolução de 
problema, foco na tarefa, respeito mútuo e respeito ao trabalho em grupo), “mais consistente e aprofundado 
será o conhecimento construído sobre aquele critério [...] enfatiza[ndo] o aspecto qualitativo das propostas e o 
nível de comprometimento para com elas” (SÃO PAULO, 2019b, p. 75). 
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desenvolver a autonomia dos/das estudantes, com o objetivo de exercitarem a criatividade e 

o ‘pensamento computacional’, isto é, potencializar a abstração e a criação de sequências de 

ações por meio da linguagem de programação robótica.  

Outro grupo sugeriu a integração de temáticas sobre materiais recicláveis, energia 

elétrica e eólica. Isso indicou que os/as docentes estavam buscando levar conteúdos externos 

para dentro das salas de aulas. Além disso, recomendaram ao professor permitir os/as 

discentes:  

 

(a) experimentarem e organizarem o material do kit de robótica, antes de elaborar os 

projetos particulares;  

(b) assistirem vídeos, reportagens, modelos e ideias, através de tutoriais;  

(c) programarem, dando os passos iniciais no acompanhamento/observação dos 

protótipos desenvolvidos; e  

(d) pesquisarem modelos de ventiladores, preços, etc. 

 

 Concordamos com a formadora, ao ponderar que as atividades podem não ser bem-

sucedidas, na primeira vez: 

 

O que dá certo na primeira vez é em Hollywood. A gente faz uma primeira vez, refaz, 

olha o projeto do outro. É importante de ter uma ideia disparadora para a elaboração 

do projeto, como uma reportagem, um passeio, etc., para conquistar e motivar os 

alunos a se engajarem no projeto (Formadora 12).  

 

 Outra equipe observou que o plano de aula do professor Jerry tinha tarefas 

extremamente fixas, não possibilitando o exercício da criatividade dos/das estudantes. Desta 

forma, estes/estas educadores/as sugeriram o registro das dificuldades e dos avanços dos/das 

discentes, através da utilização de rubricas de avaliação, com níveis nomeados de: ‘bolhinha’ 

(iniciante), ‘bolha’ (aprendiz), ‘mega bolha’ de sabão (profissional). Posto isto, a formadora 

relacionou o comportamento do professor fictício às ações dos/das docentes apresentadas 

mediante a construção/execução dos projetos: 

 

Um dos grandes problemas do Jerry é que ele quer controlar todos os passos e na 

vida não dá para fazer isso. Ele trabalha bem, mas tem equívocos nós precisamos 

ajudá-lo a melhorar. Com relação à Mostra de Tecnologia devemos entender que é 
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para o professor apresentar o trabalho do aluno, o que é feito na escola e não o que 

o próprio professor fez (Formadora 12).  

 

O Seminário e Mostra de Tecnologia é um momento fundamental para os/as POEDs, 

pois é a culminância do trabalho desses/dessas profissionais, onde têm a oportunidade de 

exibir as propostas educativas elaboradas durante o ano. As maneiras de apresentação eram: 

exposição de banners dos projetos das escolas; levar estudantes para envolverem-se na JAM 

de Robótica241 e a apresentação de projetos e protótipos elaborados pelos/as estudantes. A 

formadora alertou-os/as para exporem projetos feitos pelos/pelas discentes.  

Um grupo distinto reconheceu que as propostas de Jerry estavam bem definidas e 

amparadas pela preocupação com os materiais didáticos. Nesta perspectiva, a equipe 

elaborou questionamentos ao docente fictício:  

 
Há espaço físico para que os ventiladores sejam elaborados? E lugar para guardar? 

Há kit de robótica para todos/todas alunos/as? Estes/estas poderão escolher como 

desenvolverão seus projetos? ‘Eles/elas têm possibilidade de fazer investigações? 

Não é interessante que a avaliação seja por pares?  

 

Na análise das questões levantadas pelo grupo, a formadora considerou que, os/as 

docentes, coletivamente, estavam construindo ideias sobre as atividades educativas:  

 

Não sei se vocês perceberam, mas é o que a gente está fazendo aqui, melhoria de 
ideias. Um grupo começou com uma intervenção, outro dá outra ideia. Nós também 
estamos ampliando nossas ideias. Porque não fazer isso com os protótipos dos 
alunos? (Formadora 12) 
 
 

Ponderamos, possivelmente, naquele momento cada docente, individualmente, estar 

fazendo suas próprias reflexões, pensando nas práticas, reconhecendo as propostas 

pedagógicas particulares já feitas e as que seriam realizadas. Além disso, observamos uma 

visão diferente dos/das partícipes, no sentido de valorizar o que o professor produzia e, 

                                                           
241 É um evento anual, que reúne diversas escolas da rede municipal para estudar manuais, reproduzir 
experiências e pensar protótipos. Neste evento, professores/as e alunos/as aprendem programar e também 
podem “competir”, ganhando prêmios por meio da elaboração de seus projetos. “Os[as] estudantes realizam 
experimentos e criam protótipos funcionais com o emprego de notebooks, utilizando conjuntos de componentes 
eletrônicos como motores, sensores, que podem ser combinados com diferentes peças para a construção de 
robôs (carros, pontes, etc.). Esses robôs ou protótipos são controlados pelos[pelas] próprios[as] estudantes por 
meio da programação de instruções em computadores e, dessa forma, além de construí-los, os[as] estudantes 
programam” (SÃO PAULO, 2019b, p. 17). 
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também, entender o desenvolvimento da autonomia discente como orientação, deixando-

os/as descobrirem caminhos e ideias (MORAN, 2018).  

Na formação mensal de setembro, estavam presentes a Formadora 12 e Formadores 

13 e 14. Os/as docentes foram guiados na resolução de 6 desafios242. Nesse caso, entendemos 

a proposição de oferecer uma atividade gamificada, ou seja, com elementos da ‘mecânica de 

jogos’, como o desafio e a premiação em medalhas (HUIZINGA, 2004, VIANA et al., 2013; 

BUSARELLO, 2016). Entre as propostas estavam:  

 

(1) e (2) corrigir duas programações feitas em Ardublock243;  

(3) e (4) corrigir duas programações realizadas em Scratch244, sendo uma delas a 

produção de notas musicais, e outra, o miado de um gato;  

(5) e (6) a elaboração de duas narrativas digitais (Figura 70).  

 

Durante as resoluções, em grupos, a Formadora 12 e Formador e 13, orientavam os/as 

docentes no cumprimento das tarefas. 

 

                                                           
242 Fomos informados/as pelos dois formadores e a formadora que, em 2019, elaboraram 117 desafios, 
norteados pelos eixos do currículo de Tecnologias para Aprendizagem: linguagem de programação, gamificação 
e narrativas digitais. Neste aspecto, percebemos que as estratégias de planejamento das formações foram bem 
elaboradas e pensadas numa mobilização interconectada das atividades com as proposições do currículo 
municipal (indicador 20 – Estratégias de planejamento, da subcategoria (K) Planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações de formações, e indicador 14 – Articulação com o currículo da cidade de São Paulo, da 
subcategoria (E) Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas nas práticas 
pedagógicas). 
243 É uma linguagem de programação gráfica baseada na junção de blocos. Foi elaborada para facilitar o uso da 
placa Arduíno.   
244 É uma linguagem de programação visual, com blocos, multimídia baseado em animações disponibilizadas a 
partir de um programa desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e pelo Grupo KIDS 
(Califórnia/EUA). Sua proposta resgata o modelo construcionista do Logo. No programa, os/as estudantes podem 
trabalhar com animações de narrativas, estruturação de jogos e desafios, entre outras atividades (SÃO PAULO, 
2018, p. 17). 
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Figura 70: Exemplos de três desafios propostos aos/às docentes 

 

Fonte: Bierwagen (2021), a partir de material cedido pelos/pelas responsáveis em 2019. 

 

Os/as presentes foram incentivados a: usarem o site Code.org245, com o objetivo de 

estimular crianças e jovens inexperientes no uso de linguagens de programação; e, avaliarem 

propositivamente as formações, através de mensagens no mural coletivo online, com o 

‘recurso’ padlet246. A Formadora 12 fez algumas considerações sobre os diferentes níveis de 

conhecimentos, das pessoas do grupo de professores/as acerca da placa de Arduíno – 

alguns/algumas já sabiam e outros/as não-, correlacionando o primeiro desafio e a prática 

pedagógica: 

 

Chegou a placa, a gente não deu um desafio assim: construa um robô que faça aquilo 

e aquilo. Não. Então, nós damos um desafio com uma programação pré-começada 

para mexer em cima daquilo. Por que, o que notamos? Que muitas vezes, os meninos 

pegam a revista da Atto, copiam aquela programação, o led pisca, o robozinho anda, 

mas ele [aluno/a] não sabe o que fez. Nós queremos que ele saiba ler o que ele fez. 

Nós queremos que eles entendam o que estão fazendo. E pode começar com um 

desafio simples (Formadora 12).  

                                                           
245 É um site, que apresenta a linguagem de programação de forma didática. Podendo cadastrar os/as alunos/as 
e docentes e acompanhar o progresso dos/das discentes. Disponível em: https://code.org/. Acesso em: 12 jan. 
2021 
246 O padlet é um recurso digital para construção de murais virtuais colaborativos, acessíveis através do 
navegador de internet de computador, ou aplicativo de celular. O acesso é gratuito, embora com algumas 
limitações, em quantidade de murais disponíveis. Disponível em: https://padlet.com/. Acesso em: 12 jan. 2021. 

https://code.org/
https://padlet.com/
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Complementando a fala da formadora, para o Formador 14, o importante é a 

experimentação e a criação de encadeamentos de ideias e diferentes caminhos/conexões. Ele 

ponderou sobre a atividade, chamada Chapeuzinho vermelho, com as diversas composições 

das personagens e a criação de quatro histórias interconectadas:  

 

[...] O que a gente fez? É uma sequência didática toda, para a gente chegar na história 

da Chapeuzinho. Nós levantamos várias ideias de pensamentos divergentes. 

Chapeuzinho vermelho adulto, sem ser vermelho, ela era adolescente, a avó era 

moderna, a  avó era antiga, o lobo era bom, o lobo era mau. A gente tinha um monte 

de ideias. Daí, nós filtramos essas ideias para chegar em quatro [composições]. 

Quando chegou em 4, dividimos o grupo, em 5 partes: um grupo escrevia a 

introdução da história, o outro o Chapeuzinho, em São Paulo, o outro, no Rio de 

Janeiro, o lobo bom e o lobo mau. E à medida que os grupos estavam trabalhando, 

um grupo trabalhava com outro, para quê? Para ver se estava dando link. Feito isso, 

fomos juntando e começamos a mapear, aonde tinha hiperlink? E para onde eu 

mandava? E para onde voltava? Eu já saí da história. Eu já li. Não quero voltar mais. 

Onde eu volto para o título? (Formador 14).  

 

Como suporte tecnológico a realização dos desafios, em grupos, o Formador 13 disse 

que foram usados 12 notebooks, sendo um para avaliação. Por meio deste equipamento, os 

formadores acompanhavam um painel dos problemas já desenvolvidos. Na abordagem de 

processos avaliativos nas formações, observamos que os/a formadores/a tiveram a 

preocupação de promover processos participativos nas avaliações. Para isso, construíram 

instrumentos de mensuração e percepção dos resultados, como: a criação de painéis, a 

produção de rankings, de Qrcodes e de murais, espalhados pelo laboratório; coleta de 

respostas docentes; e desfecho dos desafios propostos247. 

O formador salientou que, as atividades/desafios foram elaborados com a intenção de 

demonstrar aos/às docentes como poderiam desenvolver propostas pedagógicas, usando 

várias estações de trabalho, simultaneamente, pois segundo ele, “isso otimiza o planejamento 

do professor, garantindo  multiplicidade de aprendizagens”. No entanto, com essa 

manifestação discursiva, cabem ressalvas, ao apontarmos para a introdução de metodologias 

ativas como inovação no processo de ensino e aprendizagem, lembramo-nos não ser nada tão 

novo, pois o ensino com várias atividades, concomitantes, já eram realizadas no século XIX, 

quando Foucault analisou tal método educativo, ao dizer:  “fez funcionar o espaço escolar 

                                                           
247 Elementos de análise dos indicadores 31 – Processos avaliativos e participativos e  32 - Percepções sobre os 
resultados, da Matriz de Referência. 

https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
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como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar 

(FOUCAULT, 2012, p.142)”. O que nos leva às questões: como o/a docente administra todas 

as atividades? Não geraria uma sobrecarga nas atividades do professorado? Existe espaço e 

infraestrutura suficiente para fazer essas estações de trabalho? Em uma concepção gerencial 

dos processos educativos, o/a professor/a exerce a função de gerenciar projetos e 

procedimentos? 

Na formação de novembro, fizemos a leitura do texto da autora Eliane Brumm, 

jornalista do El país, chamado A vida que ninguém vê248, narrando o entrelaçamento de três 

histórias, em Novo Hamburgo: Israel (tinha distúrbios mentais, andarilho e analfabeto de 29 

anos), o menino Lucas (estudante) e a professora Eliane P. Os/As moradores/as do local  

consideravam Israel ‘a escória’, sempre o xingando. Israel, ao receber o sorriso de um menino 

chamado Lucas, segue-o até a sala de aula. No início, o andarilho ficava com “meio corpo pra 

dentro e meio corpo pra fora da sala da 2ª C”. Devagar, entrou na sala e começou a fazer 

atividades com a turma. Logo, chegou na escola limpo, barbado e com roupas novas. A 

professora, Eliane P., que estava deprimida, passou a ‘vê-lo’ de forma diferente e descobriu 

sua beleza interior. As crianças, também, mudaram a relação com o rapaz.  Israel ‘ganhou 

respeito’ da vila e do pai. Concordamos com a formadora, em um tom de motivação, quando 

ponderou com os/as presentes, que as relações escolares poderiam ser transformadoras em 

diversos níveis – sejam emocionais, aprendizagem, etc. - para todos/todas envolvidos/as:  

 

Quem é o Israel? Quando nós trabalhamos na escola, temos um olhar para a escola, 

de algumas pessoas, da escola toda mesmo, e outros para uma boa parte da escola. 

Às vezes, nós saímos daqui pensando: “parece que eu não ajudei ninguém, o meu 

trabalho não fez a mínima diferença”. E, de vez em quando, vem alguém falar com a 

gente. A professora chorou. Então, também choro quando leio essa história. O 

Israel  mudou, mas também a professora. Não é uma professora bem resolvida, não 

é uma relação de caridade, é uma troca. E quantos alunos mudam a nossa vida? Às 

vezes, a gente encontra muitos alunos. Eles contam histórias que a gente nem 

lembrava mais (Formadora 12). 

 
A fala da formadora converge com a proposição de Freire (1993; 2001) de mudanças 

significativas nas relações afetivas e educativas. O Formador 14, nesse encontro, propôs a 

realização de uma avaliação coletiva do trabalho anual na sala de aula e nas formações: 

                                                           
248 BRUM, Eliane. A vida que ninguém vê. São Paulo: Arquipélago Editorial, 2006. Disponível em: 
http://elianebrum.com/livros/a-vida-que-ninguem-ve/. Acesso em: 11 mar. 2021.  

http://elianebrum.com/livros/a-vida-que-ninguem-ve/
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Todo ano nós fazemos avaliação, e a gente precisa saber o que deu certo e o que a 

precisamos melhorar. Quem o diretor foi na “Mostra [de Tecnologia] ou algum 

colega também foi (Formadora 14). 

 

Com relação ao Seminário e Mostra de Tecnologia, os/as mestres/as avaliaram que, 

em algumas oficinas (robótica, aplicativos, etc.), os/as formadores/as não estavam bem 

preparados/as, e em outras os recursos técnicos falharam (computadores sem configuração). 

No entanto, eles/elas destacaram a oficina sobre Stop motion como muito produtiva, pois 

tinha a participação de estudantes. O Formador 14 elogiou a exposição dos banners dos 

projetos, produzidos pelos/pelas POEDs com os/as alunos/as da DRE Campo Limpo. O 

Formador 13, ponderou sobre as falhas no processo de comunicação do grupo. Os/A 

formadores/a, produzem um documento online em Sway 249,  a fim de informar sobre os 

encontros de formação, e usam o WhatsApp para comunicação acerca do cotidiano dos/das 

POEDs. Neste sentido, o Formador 13 avaliou a inexistência de comunicação do grupo, 

fazendo com que as informações dadas, fossem repetidas várias vezes. 

  

Só esse tempo que a gente perde para dar os informes, depois temos que repetir 

tudo no grupo de WhatsApp. Nós colocamos as informações no Sway [...], Mas, a 

gente também tem essa reflexão: “Será que não estamos falhando nos informes? 

[...] Que tipo de informe temos que passar para evitar as pessoas ficarem o tempo 

todo perguntando? [...]” Então, tem a busca lá no WhatsApp, digita lá uma palavra e 

encontra o assunto. Tem sugestões de usar o WhatsApp que só os administradores 

falam, usar e-mail institucional, usar o Telegram250. Enfim, várias opções para nós 

pensarmos no ano que vem, para termos uma comunicação mais assertiva 

(Formador 13).  

 
Com essa fala, ele sugere pensarem em outras formas de comunicação mais assertivas. 

Destacamos o WhatsApp ser um aplicativo, que através de número de celular, permite troca 

de mensagens gratuitamente, se constituindo como um importante recurso de comunicação 

                                                           
249 O Sway é um aplicativo do Microsoft Office, que possibilita a criação e o compartilhamento de relatórios 
interativos, histórias pessoais, apresentações, agendas, boletins informativos e outros. Disponível em: 
https://sway.office.com/. Um exemplo foi o documento elaborado pelos/pela formadores/formadora de POEDs, 
da DRE Campo Limpo, contendo o agendamento e temas das formações de 2019: 
ttps://sway.office.com/s/czJ0RwFIGMLVdkrB/embed  
250 O Telegram é um serviço de mensagens instantâneas baseado em nuvem. Disponível em: 
https://web.telegram.org/#/login. Acesso em: 12 mar. 2021.  

https://sway.office.com/
https://sway.office.com/s/czJ0RwFIGMLVdkrB/embed
https://web.telegram.org/#/login
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de informações e compartilhamento de experiências entre os/as educadores/as, na rede 

municipal de São Paulo251.  

No entanto, como ressaltou o educador, em sua fala, mesmo utilizando diferentes 

meios de comunicação - aplicativos de mensagens ou boletim online – o processo 

comunicativo estava falhando. Esta manifestação conflui para a dinâmica comunicacional 

apresentada por Wolton  (2006), como “[...] dupla hélice normativa e funcional: a chance do 

encontro e o risco do fracasso” (Ibidem, p. 31). Além disso, isso nos revela que a criação de 

um ecossistema comunicativo é um longo processo, demandando disposição/compreensão de 

todos os indivíduos envolvidos.  

A criação do ecossistema comunicativo antecede a operação das tecnologias. Não são 

as TIC que fortalecerão a comunicação, mas os/as usuários/as desenvolverão formas para 

‘melhorar´ a comunicação. Essa constatação, que o formador nos traz, nos leva a desmistificar 

a ideia geral dos aplicativos de mensagens e outros recursos tecnológicos promoverem 

comunicação efetiva. Sendo assim, a comunicação é um processo humano e depende das 

pessoas para ser eficaz, ou não. Além disso, uma das desvantagens no uso do WhatsApp, é o 

acompanhamento das mensagens, de modo simultâneo, especialmente, quando o grupo de 

indivíduos participantes é bastante grande (BOTTENTUIT JUNIOR, 2016). Nesse caso, como o 

grupo de educadores/as era numeroso, possivelmente, outra forma de comunicação fosse 

mais vantajosa.  

Os Formadores 12 e 14 definiram os banners, nas exposições dos seminários, como um 

recurso didático-pedagógico para o compartilhamento de práticas em sala de aula e/ou 

Laboratório de Informática Educativa/Educação Digital. Ademais, se constituiu um elemento 

de valorização do trabalho docente, conforme fala do formador: 

  
A gente não pode ficar frágil na nossa prática pedagógica, porque é isso que nos 

fortalece. Vivemos tempos difíceis. Então, é melhor nós nos fortalecermos nisso e 

mostrarmos o nosso valor para a sociedade. A gente precisa do apoio das pessoas, 

dos movimentos. Ter qualidade no nosso trabalho para ter as pessoas no nosso lado, 

os nossos alunos ao nosso lado (Formador 14). 

 

                                                           
251 Neste aspecto, verificamos o esforço dos/da formadores/formadora em utilizar Novas formas forma de 
comunicação e interação (identificador 21), subcategoria (F) Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos em 
comunicação com docentes, categoria Perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas sobre a formação 
continuada docente. 

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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Para finalizar o encontro, os/a formadores/a propuseram uma atividade, na qual os/as 

docentes, em grupos, deveriam decifrar o código de linguagem instrucional na elaboração de 

um helicóptero. Os/As educadores/as apresentaram algumas dificuldades em entender a 

linguagem, mas durante a realização se auxiliaram mutuamente. Agradecendo a rica 

construção coletiva, a Formadora 12 encerrou a formação, correlacionando a atividade feita 

com as proposições didático-pedagógicas:  

 

Bom, tinha desenho, tinha texto, a nossa oralidade, e também tinha o gestual. A 

atividade foi contemplando diversas linguagens. Na hora que vocês fizeram os 

helicópteros ficaram parecidos. Mas, dá para ficar com dobras maiores, passando a 

ser uma atividade investigativa. Nós podemos dar uma base para os alunos, mas 

depois nós podemos deixar que eles investiguem. Se o papel for maior, for mais leve, 

mais fino, se eu colocar mais peso nas pontas [...] Eles [alunos/as] podem investigar 

outras maneiras de fazer o helicóptero. Pode ficar mais rápido. A gente pode amarrar 

com conhecimento matemático, a gente pode cortar a folha ao meio, depois um 

terço da folha. Tem um lado que divido em um terço de novo, tem um lado que eu 

divido ao meio. E posso trazer conhecimento científico também. “Por que o 

helicóptero cai girando? ”. Tem conhecimentos da Física aí. Então, podemos 

investigar uma série de questões (Formadora 12).  

 

Na DRE Campo Limpo observamos o esforço, dedicação e planejamento dos/da 

formadores/a em realizar práticas formativas, como, por exemplo, os ‘desafios’ para serem 

elaborados, em grupos, contemplando elementos norteadores do currículo municipal de 

Tecnologias para Aprendizagem (metodologias ativas, linguagem de programação, etc.). 

Desta forma, propiciando a construção coletiva como proposta formativa.  

Os/A formadores/a reconhecem a necessidade de fortalecimento de ecossistemas 

formativos participativos como essencial nas práticas de formação e pedagógicas. No entanto, 

apesar dos/das docentes serem instados/as a participar nos processos de formação, nessa 

DRE, foram ‘guiados’, tendo menos liberdade de elaborar, propriamente, a formação junto 

aos formadores. Consideramos que os/as mestres/as foram protagonistas, quando fizeram o 

trabalho coletivo, em grupos, mas não foram eles/elas os/as elaboradores/as das etapas 

formativas252.  

                                                           
252 Como as práticas formativas estavam articuladas com o currículo municipal, na proposição de metodologias 
ativas, nos deparamos com: os indicadores 14 – Articulação com o currículo da cidade de São Paulo, BNCC e 
metodologias ativas; e 15 - Protagonismo dos atores, da subcategoria (E) Aplicação dos dispositivos 
tecnocomunicativos e linguagens midiáticas nas práticas pedagógicas (Formadores/as), da categoria 
Perspectivas teóricas pedagógicas-comunicativas sobre a formação continuada docente.  

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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Cabe dizer que a consolidação de ecossistemas formativos participativos, perpassa 

pela possibilidade dos/das educadores/as participarem na elaboração do processo formativo. 

O espaço do Laboratório de Informática Educativa era pequeno para a quantidade de 

docentes. Tanto nas DREs, quanto nas escolas, a realização das propostas pedagógicas 

previstas pelo currículo, sugerem um investimento financeiro maior para transformar os 

espaços da escola, em multiestações de trabalho, no qual, o/a docente possa desenvolver, ao 

mesmo tempo, com grupos de estudantes, uma atividade de robótica, uma de pesquisa e 

outra gamificada, por exemplo. Os Laboratórios de Informática Educativa/Educação Digital 

serão adaptados? Terão melhor infraestrutura? São questões relevantes a serem 

consideradas na aplicação de tais projetos metodológicos.  

 

8.3 As formações mensais das Diretorias Regionais de Educação de Pirituba/Jaraguá (DRE-

PJ), Jaçanã/Tremembé (DRE-JT) e Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE-FO): as oficinas da 

impressora 3 D  

 

Nesta seção, apresentaremos as formações relacionadas ao uso técnico-operacional 

da impressora 3D, nos meses de julho a outubro de 2019, ocorridas no auditório da DRE 

Pirituba/Jaraguá, no Fab Lab Vila Itororó, e em duas escolas: EMEF Professor Luiz Davi 

Sobrinho, região do Jaraguá; EMEF Octavio Pereira Lopes, região do Jaçanã. Os/as docentes 

participantes possuíam diversas formações – Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, etc. -. 

 

8.3.1 DRE Pirituba/Jaraguá 

 

No mês de julho, início do segundo semestre de 2019, após o recesso dos/das 

docentes, acompanhamos a formação dos/das POEDs de três DREs – Pirituba/Jaraguá, 

Jaçanã/Tremembé e Freguesia do Ó/Brasilândia -, que possuem respectivamente, em número 

de docentes: 110, alocados/as em 62 escolas; 43, em 62; e 64, em 43 escolas. O encontro 

ocorreu em um auditório da DRE Pirituba Jaraguá. Essa DRE tem boa localização, próxima à 

estação de trem da Lapa. O espaço da reunião tinha várias cadeiras dispostas em formato de 

U, ao meio encontrava-se uma mesa com objetos impressos por impressora 3D pelos/pelas 
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docentes e uma tela de projeção (Figura 71). A reunião da tarde teve a presença de cerca de 

80 POEDs253.  

Figura 71: Auditório e objetos impressos em 3D 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

O objetivo do encontro foi a apresentação dos potenciais pedagógicos das novas 

impressoras 3D, recebidas nos Laboratórios de Educação Digital (LED) das escolas de Ensino 

Fundamental. Para isso, cada formador/a se apresentou. A Formadora 11, da DRE 

Pirituba/Jaraguá, destacou que, nas escolas, conforme as Diretorias Regionais de Educação, 

tinham impressoras diferentes: na DRE Pirituba/Jaraguá e Freguesia do Ó/Brasilândia, da 

empresa Clipper; e na DRE Jaçanã/Tremembé, da empresa XYZ. Contudo, segundo ela:  

 

Independente da qual seja o software e a impressora, o trabalho é o mesmo.  

Algumas coisas que podem dar errado na impressora X, podem dar errado na 

impressora Y.  Nós não trouxemos aqui só o que é bonitinho e o que deu certo, mas 

a gente vai falar também do que deu errado. Para sabermos como pode correr atrás 

do prejuízo (Formadora 11).   

 
O Formador 10, da DRE Jaçanã/Tremembé, corroborou a mensagem anterior acerca 

da responsabilidade dos/das POEDs, durante o encontro, em conhecer/entender quais eram 

as funcionalidades das impressoras 3D, para divulgá-las, e propor atividades didático-

pedagógicas: 

  

                                                           
253 Para verificar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, trabalhos dos/das docentes, consultar Apêndice 
W. 

https://docs.google.com/document/d/1_kzGzXfkELsl8WUU8-B-Qly_ztIJFNl9IudXhSSd_0w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_kzGzXfkELsl8WUU8-B-Qly_ztIJFNl9IudXhSSd_0w/edit?usp=sharing
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Vocês vão primeiro “comprar esse produto” [a impressora 3 D], conhecer algumas 

plataformas para vocês baixarem e exportarem, várias imagens, vários blocos. E a 

partir disso, depois que vocês levarem essa ideia para escola, aí sim, vocês terão 

outros encontros. Encontros mais pedagógicos, encontros menores, para daí, nós 

trabalharmos em cima dos computadores e depois imprimir nossos objetos 

(Formador 10).  

 

Para o Formador 15, da DRE Freguesia do Ó/Brasilândia:  

 

A impressora 3D é novidade pra gente. Nós temos essa perspectiva de usar com 

coisas que já estão prontas na internet. E, futuramente, cada um desenvolver uma 

vivência, uma modelagem. Então é isso [...] bastante coisas para nos despertar, 

alimentar a curiosidade. Muitas impressoras ainda estão na caixa, mas muitos[as] 

colegas estão pensando “o que vou poder fazer? ” (Formador 15). 

 

Os/A formadores/a, também, apresentaram suas experiências com a impressora. Por 

exemplo, a Formadora 11, que possuía experiência em Educação Especial e tecnologia 

assistiva254, relatou estar preparando um jogo com miniaturas de itens de copa, sanitários, 

etc. Tal jogo tinha o objetivo de criar uma ‘prancha’ de comunicação com estudantes com 

transtorno do espectro autista255. A experiência da educadora dialoga com as práticas 

educomunicativas de apoio às diversidades individuais e culturais (VIANA, ROSA, MACHADO, 

2016). Ademais, a mestra sugeriu aos/às docentes efetuarem parcerias com pares, usando a 

impressora 3 D, com os/as profissionais responsáveis pela Educação Especial na escola256.  

A formadora ressaltou que, antes de usar a impressora 3D era essencial realizar um 

processo de ´calibração’, ou configuração, bastante cuidadoso, para as impressões serem 

bem-sucedidas. Logo após, docentes expressaram a experiência de formação, que tiveram e 

quais possibilidades pedagógicas viam no uso do dispositivo. Eles/elas expuseram alguns 

                                                           
254 A tecnologia assistiva é “uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços a fim de promover a funcionalidade relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (ROSA et al., 2018, p. 54). 
255 “As pranchas de comunicação com fotografias, fotos, outros símbolos gráficos e sistemas computadorizados” 
(ROSA et al., 2018, p. 54) são recursos, que possibilitam formas de expressão para as pessoas impedidas de se 
comunicarem com as demais. 
256 Em algumas escolas polos da rede municipal, existem as Salas de Recursos Multifuncionais e Professores/as 
de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) que atendem, no contraturno escolar, em caráter 
complementar, estudantes da Educação Especial - áreas de deficiência auditiva, física, intelectual, visual, múltipla 
ou transtorno do espectro autista (TEA) e superdotação ou altas habilidades. Nas DREs funcionam os “Centros 
de Formação e Acompanhamento à Inclusão” (CEFAIs), onde estão os/as profissionais que 
acompanham/orientam/promovem a formação destes/destas docentes (SÃO PAULO, 2016d). 
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objetos construídos com o equipamento (Figura 71) e, também, como realizariam o processo 

de formação e de configuração das impressoras, em algumas escolas, como veremos adiante.  

A primeira professora, a se pronunciar foi Mariana, da DRE Pirituba/Jaraguá. A 

educadora mencionou que ela e outros docentes tiveram formações fornecidas pelos 

fabricantes dos equipamentos nas DRES e na Universidade de São Paulo, no Instituto de 

Pesquisas e Energéticas e Nucleares (IPEN). Para a docente, o dispositivo era uma 

oportunidade na criação de novos projetos, pois argumentou: 

 
Eu pelo menos tenho uma curiosidade para essas coisas envolvendo tecnologia e 

abrir um pouco de ideias para nós trabalharmos um pouco a questão de eletrônica. 

Então, surgiu mais como uma ferramenta de trabalho, nós também estamos 

aprendendo. As formas de nós aprendermos, nessa troca, vendo as coisas que dão 

errado e as coisas que dão certo. A gente está nessa função técnica, estamos vendo 

como a impressora funciona. E na hora que você vê a impressora funcionando, no 

meu caso, foi um encanto, ‘amor à primeira vista’ (Professora Mariana). 

 

Conforme o ponto de vista da mestra, percebemos a valorização de uma formação 

tecnológica funcional/operacional. Sobre os detalhes técnicos da impressora, a docente 

realçou o emprego do sistema cartesiano em 3 eixos (X-comprimento, Y-largura e Z-altura). 

Ao apresentar o programa, destacou a estimava do gasto em filamentos, material usado para 

as impressões, o preço dos projetos e o tempo das reproduções. Além disso, o software tinha 

funções de: redimensionar, duplicar, aumentar, rotacionar, preencher as peças/objetos (oca 

ou com mais preenchimento)257, a definição do suporte da peça258, etc. Entre alguns 

problemas identificados no processo de impressão dos projetos (objetos) eram: a morosidade 

e interrupção, no caso, de falha de energia. 

Em seguida, a professora Carina, formada em Pedagogia, da Diretoria Freguesia do Ó, 

apresentou o programa gratuito Freecad259 para criação de objetos em 3D. O software possui 

modelos da linguagem de programação chamada Ardublock. Ela recomendou aos/às 

presentes a assistirem tutoriais para auxiliar na utilização do programa. Uma das 

desvantagens do software era a lentidão na instalação nos notebooks dos Laboratórios de 

Informática Educativa/Educação Digital.  

                                                           
257 Quanto menos o objeto tiver preenchido menos gasto com o filamento.   
258 Algumas peças precisam de um apoio/suporte para serem impressas.  
259 O Freecad é um programa para modelar objetos em 3D. É usado nas áreas de Engenharia, Arquitetura e design 
de produtos. Disponível em: https://www.freecadweb.org/. Acesso em: 12 jan. 2021.  

https://www.freecadweb.org/
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Os professores Maurício e Leonardo, da DRE Pirituba/Jaraguá, descreveram como 

fizeram alguns dos modelos expostos na mesa - a nave inspirada na saga Jornada nas Estrelas, 

retirada do site Thingiverse260 (Figura 71). Os docentes explicaram que as peças da nave foram 

impressas em 30 horas, separadamente. Eles mostraram aos/às presentes os tipos de 

filamentos de cores diversas, de materiais maleáveis e metálicos.  

O educador físico Rafael, da DRE Pirituba/Jaraguá, desenvolvedor de projetos com 

jogos dos equipamentos Playstation e Xbox, trouxe a possibilidade de digitalizar imagens reais 

em 3D, com um acessório desses videogames. Ele mostrou os procedimentos escaneando 

uma pessoa real, a Formadora 11. Após o escaneamento da educadora, transferiu a imagem 

digitalizada para o computador, modelou através de um programa, e na sequência, enviou 

para o programa da impressora 3D.  

 

8.3.2  EMEF Professor Luiz Davi Sobrinho  

 

O encontro formativo dos/das POEDs da DRE Pirituba/Jaraguá, no mês de julho, 

chamado de oficina de impressora 3 D, foi realizado no Laboratório de Informática (LIE), da 

EMEF Professor David Luiz Sobrinho, localizado na comunidade Jardim Vivan, região do 

Jaraguá. A entrada da escola ficava em uma rua estreita, mas ao adentrá-la percebemos a 

organização colorida e agradável. O LIE era pequeno e possuía projetos de alunos/as expostos 

em armário e estante261.  

Nesse encontro, com os/as 15 docentes presentes, os/a professores/a responsáveis 

pela formação demostraram o manuseio da impressora 3D: retirada da caixa; conexão através 

do cabo USB ao notebook; e acessórios disponíveis – filamento, agulha para desentupir o bico 

de impressão, etc. - (Figura 72). Os/A educadores/a apresentaram, também, o suporte 

(carretel) do ‘filamento’, ou seja, o material maleável, que pode ser biodegradável (PLA) ou 

derivado do petróleo (ABS), utilizado para produzir as impressões262.   

                                                           
260 O site Thingiverse (https://www.thingiverse.com/) tem projetos, com a ‘extensão .stl’. Neste site, as pessoas 
criam e compartilham projetos, com licença de creative commons, nas áreas de História, Geografia, etc. Os 
modelos são baixados em arquivos nos formatos compactados, como a extensão .zip. Existe também o site 
Minifactory (https://www.myminifactory.com/), apresentado pelos/pelas docentes, com modelos divididos para 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Física e Eletrônica. Acesso em: 13 fev. 2021.  
261 Para verificar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, consultar Apêndice X. 
262 Durante a impressão, esses materiais podem apresentar altas temperaturas, que modalizam de 190°C a 280°C. 
Tais utensílios são vendidos em pacotes de meio quilo e um quilo, e a gramatura adequada para a impressora 

https://www.thingiverse.com/
https://www.myminifactory.com/
https://docs.google.com/document/d/1uc33de9DuMjHLbpUAvaaxm36Ozjlqo3dOEukiKHEjDM/edit?usp=sharing
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Figura 72: Professor mostrando acessórios da impressora 3D 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

A professora Mariana destacou que, a mesa da impressora aquecia bastante durante 

a impressão, sendo indispensável usar algum ‘spray adesivo’, ou cola em bastão, para fixar o 

objeto que seria impresso na mesa da impressora. Em seguida, o professor Maurício usou um 

cartão similar aos de visita para verificar a distância do bico de impressão e a mesa. O cartão 

possuía a espessura correta e o prazo de garantia do dispositivo.  

Após as primeiras informações, os/a formadores/a orientaram sobre as funções 

básicas do painel de navegação (Figura 73), demonstraram como ocorria o aquecimento do 

bico de impressão (temperatura de 180°C) e da mesa de impressão (temperatura de 60°C), e 

a troca de filamento. Ao realizar essas demonstrações os/as participantes foram 

convidados/as à auxiliar na instalação do dispositivo.  

 

                                                           
das escolas é 1,75 milímetros. O suporte (carretel) do ‘filamento' pode ser guardado em qualquer local, mas é 
aconselhável evitar o deslocamento constante da impressora.  
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Figura 73: Principais características da impressora 3D 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

A educadora Mariana exemplificou como fazer o download do software do 

equipamento do site da empresa Cliver. Ela incentivou os/as docentes a fixarem um ícone do 

programa na área de trabalho do computador/notebook, e orientou-os/as a desbloquear  

arquivos de transferência da internet263, para instalá-lo nos notebooks/computadores, 

clicando em ‘permissões de aplicativos por firewall’264. Após a instalação do programa, a 

professora explicou o porquê usar um software de modelagem 3D: 

  

Quando vocês forem fazer lá [na escola] vai ser igualzinho aqui. Então, nós estamos 

dando todo o tutorial, de tudo que tem dentro do software para vocês aprenderem 

a usar. É muito simples. Com o software vocês vão poder rotacionar, mudar o 

tamanho. A única coisa que vocês não vão poder fazer é criar um modelo ali. Ele [o 

programa] só aceita modelos prontos. Por isso, nós estamos testando modelos 

prontos. Nós também estamos aprendendo a fazer isso. Então, essa formação mais 

técnica e dessa parte mais chata que é da instalação do aparelho. Quando dá ‘BO’, 

dá para todo mundo, então, é legal a gente fazer essas trocas (Professora Mariana). 

 
Mariana destacou a importância das trocas de informações entre os/as docentes 

concernentes aos obstáculos ocorridos durante a instalação da impressora 3D. Ela apresentou, 

                                                           
263 Essa ação precisa ser feita porque a rede municipal bloqueia downloads ou transferência de aquivos da 
internet.  
264 O firewall ou barreira de segurança é um dispositivo de uma rede de computadores, na forma de programa, 
ou equipamento físico, cujo objetivo é oferecer segurança a esta, impedindo que determinados programas sejam 
‘baixados’ ou transferidos para os equipamentos locais.   
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em tela, por meio de um projetor, o passo a passo para impressão de um/uma peça/objeto, e 

explicou como configurar ou ‘calibrar’ a impressora.  

Para o processo de configuração, Mariana e Maurício convidaram os/as participantes 

a verificarem/acompanharem: (1) a distância entre o bico e a mesa impressora (adequada, de 

modo, que um cartão pudesse ser inserido sem ficar preso); (2) e todo o processo, em curso. 

Existia a ‘calibragem´ do centro da mesa, feita através do programa, seguindo as medidas 

corretas; e mais quatro configurações, realizadas, manualmente, pelos/presentes, nos quatro 

parafusos da mesa de impressão - dois na frente e dois atrás -. Havia um silêncio na sala e 

os/as docentes prestavam bastante atenção, realizando anotações (Figura 74).  

 

Figura 74: Professores/as acompanhando a ‘calibragem´ da impressora 3D 

  
 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Após a configuração, Mariana sugeriu nomes de sites, que possuem modelos já 

produzidos, mas, também, possibilitam a criação de outros protótipos. Ela ponderou:   

 

A ideia é que os alunos vão construindo (peças) dentro dos projetos. Mas, a princípio, 

a gente tem que ver a funcionalidade da impressora, como é que ela vai imprimir, se 

vai dar certo. Enfim, essa foi a ideia inicial, a formação técnica, de fato, de instalação 

da impressora e o uso dela (Professora Mariana). 

 

Enquanto mostrava os sites para os/as professores/as, o professor Maurício 

recomendou a impressão de alguns modelos, como, por exemplo, a impressão de um Darth 

Vader, personagem da saga Jornada das Estrelas, para cada docente presente no laboratório.  
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8.3.3 EMEF Octavio Pereira Lopes  

 

O encontro de formação dos/das POEDs da DRE Jaçanã/Tremembé, no mês de agosto, 

chamado de oficina de impressora 3 D, ocorreu no Laboratório de Informática Educativa (LIE), 

da EMEF Octavio Pereira Lopes, localizada no Guapira, região do Jaçanã. A escola tem 48 anos 

e a sua frente tem uma praça bastante espaçosa. O LIE é pequeno, estando os notebooks 

dispostos no entorno da sala, em formato de U. Os/as 15 docentes presentes se reuniram em 

volta dos/das professores/as formadores/as – Bianca e Bernardo -, e da impressora 3D265.  

Bianca apresentou os recursos da impressora: (1) uma espátula para auxiliar a retirar 

as peças da mesa; (2) três escovinhas, para limpar o bico de impressão e a impressora; (3) o 

‘cabo’ de ligação do equipamento; (3) o cd-rom de instalação; (4) o manual de instruções; e 

(5) a mesa de vidro266. Neste equipamento, da empresa XYZ, modelo print Da Vinci 1.0 Pro, o 

filamento original encontrava-se dentro desta, e não em um suporte, como no modelo 

anterior, sendo necessário demonstrar como inseri-lo.  

A professora apresentou as funções do menu, ou painel de navegação, e por 

intermédio desse foi feita a configuração do dispositivo automaticamente, diferente, do modo  

manual, do modelo de impressora da empresa Cliever (Figura 75).  

 

 

                                                           
265 Para verificar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, consultar Apêndice Y. 
266 Neste modelo de impressora, a escola deve comprar uma mesa de vidro no formato 20 cm X 20 cm.  

https://docs.google.com/document/d/1z22gjDykOd68x2ZbauIwsZOHVlhRIAv4KMnNQ0jBCS8/edit?usp=sharing
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Figura 75: Docente apresentando funções da impressora 3D 

 
 

Fonte: Bierwagen (2021).  
 

Outros procedimentos, como a verificação de qualidade e temperatura do ‘filamento’, 

limpeza, ajuste de mesa e bico de impressão, escolha do idioma, também, eram automáticos. 

Similar à formação dos/das docentes da DRE Pirituba/Jaraguá, nesse encontro, foi 

apresentada uma formação técnico-operacional do uso do modelo de impressora, convidando 

os/as participantes a acompanharem/fazerem os procedimentos. Após o intervalo/café, os/as 

formadores/as demonstraram como funcionava o programa, que foi usado.   

 

Como eu sei que a impressora se comunicou? Então, eu venho aqui nesse ícone, clico 

e ele me mostra a temperatura da impressora. Tem o CD de instalação, ou você baixa 

o programa do site do fabricante da impressora, que está lá no manual. Então, esse 

é um programa que vai mandar informações para a impressora imprimir. Ou você 

vai pegar o modelo em outro site, ou você vai modelar em outro programa. Aqui [no 

programa] você só vai fazer a comunicação [da impressora e computador]. Esse 

programa só importa e exporta arquivos. Então, em vez de eu pegar um pronto, eu 

vou fazer um rapidinho (Professora Bianca).  

 

Bianca fez a modelagem de uma peça configurando suas dimensões. Ao terminar, ela 

salvou e exportou o arquivo em. stl para o programa de impressão. Em seguida, configurou o 

tamanho da peça, os dados para suporte, o preenchimento, as camadas, a velocidade/tempo 

para imprimir e como permaneceria na mesa. O tempo de impressão foi de 44 minutos. Uma 

docente estava preocupada em como os/as alunos/as iriam utilizar o equipamento. 
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Inquietação procedente, pois só haveria um dispositivo para todos/todas estudantes usarem 

e, procedimentos, por demais detalhados, para serem feitos em uma aula de 45 minutos.  

Além disso, supomos os desafios que os/as presentes tivessem imaginado na produção 

de projetos em sala de aula. Percebemos que os/as docentes ficaram em silêncio. O Formador 

10 orientou-os/as para instalarem as impressoras nas escolas, compartilhou informações 

sobre as próximas formações e como os/as discentes e docentes participariam do Seminário 

e Mostra de Tecnologias. Também, reforçou a valorização do papel e trabalho dos/das POEDs 

nas instituições escolares. O formador comentou que o evento teria a presença de youtubers. 

A participação desses/dessas foi sugerida, porque as crianças e jovens 

acompanhavam/assistiam muitos conteúdos produzidos por youtubers famosos. Percebemos 

neste aspecto, a relação com o ecossistema comunicativo contemporâneo, em que múltiplas 

e diferentes linguagens, formatos e actantes se entrelaçam para compor novas formas de 

comunicação. 

 

8.3.4  Fab Lab Vila Itoró   

 

O encontro dos/das POEDs da DRE Jaçanã/Tremembé, chamado de oficina de 

impressora 3 D, aconteceu em setembro no Fab Lab Vila Itoró, localizado próximo ao metrô 

São Joaquim, em São Paulo. Esperamos, cerca de 30 docentes, o horário de abertura do 

espaço. Percebemos a existência de um belo espaço, com muitas obras e trabalhos expostos. 

Observamos, também, que, alguns/algumas professores/as trouxeram notebooks da escola 

onde atuavam. Os/as docentes foram convidados a se sentar em cadeiras, e, em um espaço, 

parecido com uma pequena arquibancada267 (Figura 76).  

 

                                                           
267 Para verificar outras imagens do espaço, o bairro, etc., consultar Apêndice Y. 

https://docs.google.com/document/d/1z22gjDykOd68x2ZbauIwsZOHVlhRIAv4KMnNQ0jBCS8/edit?usp=sharing
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Figura 76: Docentes no encontro de formação do Fab Lab Vila Itororó 

 

 
Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Para destacar como foi o evento, convém recorrer às anotações feitas, através dos 

relatos de campo, os quais mostraram interrupções, muitas dificuldades com sonoridade, no 

Fab Lab.  

 

Dois formadores/as do próprio Fab lab foram responsáveis por apresentar a 

impressora 3D, as características, tipos de filamentos para os/as professores/as. 

Mas, o local onde fiquei apresentou muitas dificuldades para ouvir. Na verdade, o 

espaço, não oferecia uma boa escuta, pois era um grande galpão com as portas 

abertas para a calçada e rua. Ouvia-se muito o barulho dos carros, ambulância com 

sirenes ligadas, helicópteros e motos passando o tempo todo. O local era aberto para 

as visitações de escolas e o público em geral, tornando a acústica pouco favorável 

para que os/as docentes ouvissem a fala dos/das formadores/as. Percebi que os/as 

formadores/as se prepararam bastante para a apresentação; trouxeram uma 

impressora, tela para projetar, o programa que pretendiam mostrar. Eles estavam 

bem alinhados em suas falas. Tinha um piano no Fab lab, que ficava disponível à 

população. Uma pessoa começou a tocá-lo. Durante a fala da formadora, havia uma 

turma de 30 estudantes de 9 ou 10 anos, falando e visitando o Fab lab. Os alunos se 

espalharam pelo local dificultando ouvir a fala dos formadores (Relato nº 27, 

Autora).  

 

Constatamos os ruídos da comunicação, a serem enfrentados/superados por 

professores/as e formadores/as para a consecução de seus objetivos seja nas salas de aulas, 

seja nas atividades formativas (FALCÃO, 2017). Os dois formadores apresentaram 
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características da impressora 3D e materiais similares aos dados pelos/pelas docentes, em 

outras formações observados: as categorias de filamentos - PLA e ABS268 -; a configuração dos 

pontos do sistema cartesiano; definição de camadas das peças/objetos impressos269; e boas 

práticas de impressão270. No entanto, apresentaram outros recursos como o scanner 3D 

Sense271 e o programa de modelagem de objetos/peças SketchUp272. 

 

8.3.5 As formações da impressora 3D: algumas reflexões   

 

Com as formações da impressora 3D observamos que além de evidenciar os aspectos 

técnicos-operacionais referentes às instalações, configurações e uso, buscaram mostrar quais 

seriam as vantagens destas. Contudo, surgiram indagações do porquê utilizá-las e quais 

práticas pedagógicas poderiam ser feitas a partir de TIC, como tais impressoras. Um docente 

entrevistado reconheceu que, “a impressora surgiu como uma necessidade econômica, não 

como uma necessidade educacional”. 

 Além disso, nessas formações ficamos sem saber quais eram as finalidades para as 

quais os/as alunos/as conhecessem este dispositivo. E, então questionamos: Seriam motivos 

mercadológicos? Para formar cidadãos empreendedores, dentro da cultura maker, faça-você-

mesmo? Ou seja, “ser[em] futuros empresários/as de si mesmos/as, sujeitos de desempenho 

mais rápidos e eficientes”, que “não est[ão] submissos a ninguém”, salvo a eles/elas 

próprios/as (HAN, 2017, p. 101)?  

Levantamos hipóteses e relacionamentos com a situação econômica, cultural e política 

brasileira. Ou seja, os indivíduos sujeitam-se a serem empreendedores/as individuais, em 

condições precarizadas de trabalho, pois não existem outras opções de contratos laborativos. 

São levados a acreditar que tal estado possibilita ‘liberdades’ no exercício profissional, mas 

recaem em rotinas e tarefas extenuantes. Não houve momentos de análises sobre tais 

                                                           
268  O material PLA era mais brilhante e menos resistente, e o material ABS, mais fosco e resistente.  
269 Os formadores salientaram que, o número de camadas definia alguns aspectos da peça, por exemplo: menor, 
aspecto mais fosco e menos tempo de impressão; maior, mais brilhante e tempo maior para imprimir objetos. 
Apresentaram os formatos de preenchimento das peças por meio de ‘plaquinhas’.    
270 Por exemplo: verificar as configurações; evitar tirar o cabo de conexão do computador e a impressora; uso de 
fita, cola ou spray para manter a peça, que está sendo impressa, na mesa da impressora.  
271 Faz escaneamento de objetos para o programa da impressora, mas possui baixa qualidade e tem um preço 
alto, segundo os formadores. 
272 SkechUP é um programa específico para a criação de modelos (objetos/peças) em 3D no computador. Para 
mais informações: https://www.sketchup.com/. Acesso em: 12 mar. 2021.   

https://www.sketchup.com/
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questões. É possível que, em outras circunstâncias, os/as docentes realizassem tais 

averiguações. Percebemos, também, o requisito constante de domínio de novas tecnologias, 

como nesse caso, as configurações das impressoras e conhecimento de softwares de 

modelagem, por parte dos/das professores/as, bem como a importância de se prover 

formação em serviço que seja de qualidade para, de fato, auxiliá-los/las nessas tarefas 

(CITELLI, 2015, 2017). 

  

8.4  A formação de POED da Diretoria Reginonal de Educação de Freguesia do Ó/Brasilândia: 

a oficina de Minecraft  

 

A formação dos/das POEDs da DRE  Freguesia do Ó/Brasilândia, a oficina de Minecraft, 

foi efetuada, em agosto, no Laboratório de Informática (LIE), da Diretoria de Ensino Freguesia 

do Ó/Brasilândia, localizada ao lado da Marginal Pinheiros e do prédio da Editora Abril, no 

bairro da Freguesia do Ó, São Paulo. O edifício é grande e o LIE espaçoso, com os notebooks, 

mobiliários dispostos em U encostados na parede, tela de projeção, ao lado de servidor, uma 

mesa no centro da sala, e impressoras 3D e multifuncional273.  

O Professor 2 era bastante experiente274. Ele trouxe uma pequena apostila, com 

informações sobre gamificação e do jogo Minecraft, procedimentos de instalação, como jogar 

e o contato pessoal275. O educador destacou algumas peculiaridades do Minecraft276e aguçou 

a curiosidade dos/das 32 docentes presentes, comentando: “vocês descobrem que são como 

crianças, vocês descobrem que é um joguinho que é incansável para nós” (Figura 77).  

                                                           
273 Para verificar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, consultar Apêndice Z. 
274 Está sendo identificado como Professor 2, pois foi um dos docentes entrevistados.  
275 Para leitura do material produzido pelo professor, examine o link: 
https://drive.google.com/file/d/1ngocncaqTQ1JOdNGuP_xUfrlGLruiwag/view?usp=sharing 
276 Segundo o Professor 2, cerca de 200 milhões de crianças o usam; é um jogo que existe há dez anos; e é um 
‘software aberto’, mas de propriedade da Microsoft. Ele destacou “que foi iniciado nos mistérios do Minecraft”, 
pelo filho, há 10 anos. Ao observar um aluno do 4º ano jogando, passou a instalar nos computadores do 
Laboratório de Informática Educativa, o que despertou a atenção dos/das estudantes. Neste sentido, 
observamos que o docente levou para a sua prática pedagógica o conhecimento dos/das discentes.  

https://docs.google.com/document/d/1LC8Ah1RrU7-aNbnWpFccen58UkFmbEyV_3K80t9f-3Q/edit?usp=sharing
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Figura 77: Docente no início da oficina de Minecraft 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

 O docente apresentou, em tela de projeção, como os/as docentes poderiam instalar 

o jogo nos notebooks da DRE e nas escolas. Os passos foram detalhados e demandavam 

conhecimento técnico. Os/as professores/as permaneceram em silêncio, buscando entender 

e realizar os procedimentos orientados. Para o educador, o Minecraft possibilita a produção 

coletiva e aplicar os princípios da gamificação, isto é, a aprendizagem através de elementos 

de jogos:  

 

Por que o jogo na escola? Lembrem-se, é um jogo 3D, os alunos conseguem ver o 

que estão fazendo. Permite jogar colaborativamente. Vocês vão ver que dá para 

entrar até 8 jogadores. Então, se você escolhe fazer um projeto, por exemplo, vamos 

começar a fazer uma pequena fazenda. Então, você cria um arquivo plano, põe um 

rio, põe umas árvores de exemplo. A partir disso, você diz, ‘vocês vão montar uma 

fazenda’, põe na máquina [notebook] 1, 9, 15. E eles entram, em grupos, nesse 

mundo inicial. Eles [os/as alunos/as] vão construir, todos trabalhando 

colaborativamente. Então, você vê os avatares [cibercorpo digital, uma figura 

gráfica] correndo, trabalhando para tudo quanto é lado, construindo casa, muro, 

cerca, botando vacas, bois. É muito legal! Você vê os alunos usando a criatividade! 

(Professor 2).  

 

O Professor 2 demonstrou as possibilidades do jogo a partir de comandos. Ele explicou 

sobre a instalação básica com ferramentas de construção simples, e a que contém os 

acréscimos de “mods”, ou módulos do jogo277: super-heróis (heróis da Marvel, por exemplo); 

                                                           
277 Podem ser adquiridos baixando pela internet, pelo site oficial do Minecraft: https://www.minecraft.net/pt-
pt. Acesso em: 12 fev. 2021.  

https://www.minecraft.net/pt-pt
https://www.minecraft.net/pt-pt
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carpintaria (permite fazer obras de artes, telhados, etc.); engenharia elétrica (possui 

transformadores, energia eólica, etc.); máquinas pesadas (caminhões, asfaltadores, 

empilhadeiras, etc.); agricultura mecanizada (máquinas de colheitadeiras e de semear); 

decoração com objetos de residência; animais (gorilas, hipopótamos, etc.); animais pré-

históricos; arquitetura, e outros. Para o educador, o jogo auxilia na produção de vários 

projetos interdisciplinares. Por exemplo, elaborando-se maquetes virtuais de relevos, figuras 

geométricas em 3D, biomas, urbanização, cenários de literatura e transformação de áreas 

degradadas em locais possíveis de se viver.  

Ademais, o mestre evidenciou a viabilidade de se elaborar projetos em Língua Inglesa, 

usando a configuração do jogo em inglês; e a captação de imagens reais para compor os 

cenários do jogo. Posto isso, apresentou um projeto chamado “Civilizações na história”, 

realizado com os/as alunos/as, que construíram civilizações maias, romanas e pirâmides 

egípcias. Para tal, os/as estudantes pesquisaram na internet várias informações sobre esses 

povos, construíram os cenários virtualmente no jogo e produziram maquetes 3D. 

 
Figura 78: Projeto de estudantes “Mirador” da civilização maia, construído no Minecraft, e em maquetes 3D278 

 

Fonte: cedido por docente, 2021. 

 

Após apresentações iniciais, os/as professores/as se organizaram, em duplas ou trios, 

nos notebooks para jogar279. Nesse período, o docente apresentou, na tela de projeção, os 

menus de opções de jogadores/as: a criação de um novo ‘mundo’; ou o uso de ‘mundos’- 

padrão, deserto, planície, floresta, superplano; e os principais comandos no teclado, para uso 

                                                           
278 A construção de outros projetos no Minecraft podem ser visualizados pelo link: 
https://drive.google.com/file/d/1QWsUi2zEg2brfC_gwZY7bL08UFeV4bjg/view?usp=sharing 
279 Sentamo-nos com uma dupla. 

https://drive.google.com/file/d/1QWsUi2zEg2brfC_gwZY7bL08UFeV4bjg/view?usp=sharing
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do jogo. Os/as participantes experimentaram a criação ou destruição de elementos dos 

cenários na forma de jogo individual280 e a multiplayers281, no qual poderiam interagir nos 

‘mundos’ criados por todos/todas. Os/as docentes, de modo geral, se mostraram bem 

entusiasmados/as, e sanaram dúvidas sobre as ações dos/das jogadores/as com o 

formador. Posterior, ao momento ‘mão na massa’, para finalizar o mestre pontuou alguns 

itens importantes sobre o jogo: 

 

Primeiro, o Minecraft é uma ferramenta pedagógica ótima para usar com o aluno. 

Segundo, é um jogo que as pessoas amam, então, dá para fazer vários projetos. 

Terceiro, o professor aprende junto com os alunos. Tem alunos que sabem mais de 

Minecraft do que o professor. O jogo pode ser usado com crianças com necessidades 

especiais. Eles controlam o mundo. (Professor 2).  

 
 

Essa formação foi realizada por um docente POED, cujo conhecimento prático foi 

compartilhado com seus pares. Além disso, notamos a articulação da sua prática com as 

diretrizes do currículo de Tecnologias para Aprendizagem, concernentes a gamificação e o 

‘aprender fazendo’, a ‘mão na massa’282. Neste sentido, percebemos a valorização do saber 

docente construído durante sua prática pedagógica (NÓVOA, 1991; PIMENTA, 2005; TARDIF, 

2014). 

 Durante os intervalos, percebemos os/as docentes compartilharem projetos 

pedagógicos e estabelecerem parcerias de trabalho. Levantamos como hipótese que, o 

entusiasmo professoral observado na ação de jogar, na formação proposta, poderia indicar 

reflexões e pensamentos sobre quais eram os sentidos e significados construídos pelos/pelas 

alunos/as, quando interagiam durante o jogo. Neste direcionamento, pensamos a experiência 

ser relevante, se essa possibilitar práxis reflexiva, como preconizado por Freire (1993, 2001), 

o ‘colocar-se’ no lugar do outro, como o/a estudante para entender como se inter-relacionam 

e constroem conhecimentos.  

                                                           
280 Neste caso, o jogo individual corresponderia a três jogadores/as presentes em cada notebook no momento 
da formação. 
281 A forma de jogo multiplayers é quando todos/todas jogadores/as podem jogar, simultaneamente, em um 
mesmo mundo no Minecraft. 
282 Constatamos na oficina de Minecraft, elementos confluentes  à Matriz de Referência: na categoria 
Perspectivas teóricas pedagógicas-comunicativas sobre a formação continuada docente, subcategoria (E) 
Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas nas práticas pedagógicas, indicadores 14 
- Articulação com o currículo da cidade de São Paulo, BNCC e metodologias ativas, pois gamificação e cultura 
maker são princípios, ao mesmo tempo, das metodologias ativas e eixos do currículo de Tecnologias para 
Aprendizagem; e 15 - Protagonismo dos atores, quando a formação é realizada por um docente POED.  

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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Na formação do jogo Minecraft, a ênfase recaiu sobre o fazer, ‘mão-na-massa’, ou seja, 

careceram de momentos de reflexões mais profundas das implicações de jogos e gamificação 

nas práticas pedagógicas. Conjecturamos que, pode ser o momento, de um primeiro contato 

dos/das educadores/as com esses recursos para, em seguida, após experimentarem, isto é, 

jogarem e conhecerem o Minecraft, possam fazer ponderações sobre quais são os impactos 

da gamificação podem ter no seu fazer pedagógico.  

 

8.5  As formações das Diretorias Regionais de Educação de Freguesia do Ó/Brasilândia e 

Pirituba/Jaraguá  

 

Nesta seção, apresentaremos os encontros relacionados às oficinas de animações, de 

edição de vídeos e robótica, feitas com os/as docentes das Diretorias Regionais de Educação 

de Freguesia do Ó/Brasilândia e Pirituba/Jaraguá. As oficinas ocorreram, no mês de outubro, 

na DRE Freguesia do Ó/Brasilândia, especificamente no Laboratório de Informática (LIE).  

 

8.5.1 As oficinas de animações e edição de vídeos  

 

No período da manhã, na primeira parte do encontro, a professora Catarina, mostrou 

como usar o programa Pencil 3D283, propondo aos/às docentes elaborarem um holograma 

pelo celular. Ela trouxe imagens em 3D como modelo284.  

Verificamos que, os/as professores/as tiveram dificuldades para ‘baixar’ e instalar o 

software no notebook do LIE utilizados por eles/elas. A educadora sugeriu nomes de sites com 

animações ‘prontas’ para quem não sabia desenvolvê-las. Entre esses destacou o site 

Animaker285, que tinha imagens padronizadas, e possibilitava a construção de imagens com 

cenários, personagens, etc. Para usar o Animaker, é necessário os/as discentes se inscreverem 

com o e-mail pessoal. Isso pode ser um problema, pois exige a digitação de um código de 

verificação enviado para um celular, e se o/a estudante não o possui, não há como prosseguir 

o cadastramento. Neste aspecto, acrescentamos que, o acesso a dispositivos móveis não é 

possível a todos/todas estudantes brasileiros/as. 

                                                           
283 O programa Pencil 3 D possibilita a criação de animações, gifs com efeito de vídeos. Mais informações 
disponíveis em: https://www.pencil2d.org/. Acesso em: 12 jan. 2021.  
284 Para verificar outras imagens do espaço como a sala, o bairro, consultar Apêndice AA. 
285 Disponível: https://www.animaker.co/. Acesso em: 12 jan. 2021.  

https://www.pencil2d.org/
https://docs.google.com/document/d/1Ls9L5LxWFM40Ja4u_3BULShgFSshN1R619RYAIa5O2o/edit?usp=sharing
https://www.animaker.co/
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Após o intervalo, o Formador 16 propôs aos/às educadores/as usarem as ‘garrafas 

pets’ (garrafas de dois litros, de 500 ml de água) ou tampas de plásticos de bolos, que 

trouxeram, para construir sólidos geométricos, como trapézios, a partir de um molde dado 

por ele. A partir disso, os/as professores/as se engajaram em fazer os objetos. (Figura 79). 

 

Figura 79: Professora construindo sólido geométrico em ‘garrafa pet’ 

 

 
Fonte: Bierwagen (2021).  

 

 Havia muito burburinho na sala e barulho no manuseia das garrafas. O Formador 16 

percorria o laboratório, observando e orientando os/as docentes. Em seguida, o educador 

chamou a atenção dos/das participantes:  

 
Gente, todo mundo chegou até aqui, do seu jeito, cada um com sua linguagem. Esta 

oficina de tecnologia, que é um tema bem amplo, como esse objeto aqui já é uma 

tecnologia (Mostrou uma ‘garrafa pet’). E agora a gente vai fazer o vídeo, usando o 

TNT verde, menos transparente possível, para segunda parte dessa oficina. Então, a 

garrafinha cortada, deixa guardadinha aí do lado. Vamos voltar pra ela daqui a 

pouquinho. Então, agora, preciso de um voluntário. (Formador 16).   

 

Um professor aceitou participar. O formador explicou a possibilidade de feitura da 

filmagem dos/das alunos/as usando ‘fundo verde’ ou branco, que é uma técnica de auxílio na 

gravação/edição de cenários de vídeos. Deste modo, filmaram a imagem do docente. Apesar 

de uma professora sugerir o ‘transporte’ do vídeo produzido, através da rede do laboratório, 

usando o IP dos notebooks, foi feito manualmente, em cada notebook da sala, por meio de 

um dispositivo de armazenamento de dado, o pen drive. Como esse processo foi lento, os/as 

docentes falavam sobre outros assuntos. O formador interveio: 
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Gente, geral, agora olha no telão. Nós vamos editar o vídeo que a gente fez ali dos 

colegas em um programa chamado VSDC. Qual é o objetivo aqui? Vamos ter de pegar 

o vídeo, vai ter que, primeiramente, limpar o fundo. Tem que ficar só o corpo do 

professor ou da professora. Depois disso, precisamos copiar esse vídeo mais três 

vezes e colocar na mesma tela. (Formador 16).  

 
Os/as professores/as acompanharam o passo a passo, apresentado pelo formador, 

demonstrando as funções, efeitos de vídeo e remoção do ‘fundo verde’. Percebemos que, 

os/as presentes tiveram dificuldades em manipular o programa. Concordamos com uma 

docente, quando exprimiu haver muitos detalhes técnicos e as principais funções escritas na 

língua inglesa, como empecilhos no uso dos/das discentes. Nesse contexto, possivelmente, 

fosse o caso de realizar a atividade, mas contextualizando-a, explicando para que servem 

imagens modificadas, isto é, entender porque as edições são feitas para a construção de 

efeitos específicos, produzindo novos significados e emitindo uma mensagem desejada ao 

público. 

Finalizou-se a edição do vídeo, o  educador o ‘salvou’ nos notebooks, e, o ‘copiou’ para 

os celulares dos/das docentes. Com esse procedimento e a partir do vídeo editado, se exibiria 

um holograma, com o posicionando do sólido geométrico de material transparente (garrafa 

pet) em cima dos celulares. (Figura 80).   

No período da tarde, os/as docentes foram muito colaborativos/as em responder ao 

questionário desta investigação. O Formador 16 direcionou os/as participantes na elaboração 

na produção dos sólidos geométricos, como foi realizado pela manhã. Esse grupo de 

educadores/as conversava bastante e faziam comentários engraçados. Embora, o laboratório 

da DRE Freguesia do Ó/Brasilândia fosse maior que outros visualizados em nosso estudo, o 

espaço era pequeno para todos/todas os/as partícipes se acomodarem em frente aos 

notebooks.  

Os procedimentos usados nessa oficina foram similares aos executados pela manhã. 

Após algumas edições, o vídeo produzido foi de uma docente dançando, em diferentes 

posições: em pé, deitada, de lado. Os procedimentos foram desenvolvidos através do editor 

de vídeo VSDC Free Video Editor. 

 Nesse ponto, muitos/as professores/as tiveram dificuldades em realizar as instruções, 

compreender a linguagem do software na língua inglesa, mas receberam auxílio dos/das 

colegas, além dos formadores. Isso demonstra que os/as participantes entendem a 
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necessidade do auxílio mútuo. Mediante tal observação, ponderamos que, a frequência 

docente nas formações tecnológicas, durante horários inclusos na jornada de trabalho, 

contribui em suas atividades, porém, se têm de despender muito tempo da carga horária 

dos/das mestres/as em detalhes técnicos, podem ocorrer desvios dos objetivos pedagógicos. 

 

Figura 80: Vídeo para projeção de imagem no sólido geométrico: holograma 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

O formador sugeriu a busca no YouTube da expressão “vídeos de hologramas para 

celular”, com o objetivo de encontrar filmes produzidos para compor a holografia. O Formador 

16 explicou que, a projeção da imagem estava relacionada ao tamanho do sólido geométrico. 

Constatamos diversidade nas projeções dos/das professores/as, e percebemos a maioria 

sentir-se satisfeitos/as.  

Essa oficina ofereceu um recurso relevante nas práticas pedagógicas dos/das POEDs e 

as articulou com os objetivos do currículo da cidade286. Entretanto, embora o formador tenha 

levantado a ideia da tecnologia, não ser necessariamente digital, e também encontrada nos 

materiais plásticos, como as ‘garrafas pets’, o momento de formação possuiu aceleração na 

velocidade das informações, a ponto de não fornecer reflexões aprofundadas sobre a 

tecnologias e as técnicas de edição de vídeos apresentadas. Conjecturamos que, o saber 

técnico de editar um vídeo, possibilita o entendimento das muitas imagens visualizadas, em 

                                                           
286 Notamos nas observações dessa oficina, elementos confluentes à nossa Matriz de Referência: na categoria 
Perspectivas teóricas pedagógicas-comunicativas sobre a formação continuada docente; subcategoria (E) 
Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas nas práticas pedagógicas; indicador 14 - 
Articulação com o currículo da cidade de São Paulo, BNCC e metodologias ativas, pois conhecer, usar, produzir 
com as TIC compõem o letramento digital, conforme o currículo municipal de Tecnologias para Aprendizagem. 

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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diferentes meios de comunicação, serem facilmente alteradas. Como preconizava Baccega 

(1994), as práticas pedagógicas dos/das docentes devem ensejar, o entendimento das 

imagens que nos chegam, serem editadas, ou seja, “reconstro[em] uma realidade outra, 

“redesenhado num trajeto que passa por centenas, às vezes milhares de filtros até que 

apareça no rádio, na televisão, no jornal”, nas redes sociais, etc. (Ibidem, p. 8). Podemos dizer 

que, o aprendizado pelos meios, os modos de edição, também, se constituem uma das 

maneiras de compreender como os dispositivos tecnocomunicativos operam na produção de 

significados desejados por determinados grupos produtores das mensagens midiáticas. 

 

8.5.2 As oficinas de robótica  

 

A temática da oficina foi a robótica. Pela manhã, a professora Edna realizou a 

formação, porque desenvolvia projetos nessa área desde 2015. A docente participou do 

processo de escolha dos kits robóticos na rede municipal de São Paulo. Ela considerava 

produzir projetos de robótica um trabalho árduo, exigindo empenho docente, mas 

possibilitava o aprendizado em eletrônica e o trabalho coletivo. Para o início do curso, a 

professora propôs a elaboração de um ‘carrinho’, que, segundo ela, os/as estudantes 

gostavam de construir. A educadora comentou:  

 

Não é tão difícil. Vocês têm todo o material para fazer. A maioria dos POIE estão 

iniciando, então é uma construção, vamos construindo juntos. Mas, uma coisa eu 

posso dizer: com o material que está nesta apostila, possibilita vocês fazerem 

projetos mais elaborados e até utilizar as placas. Vocês têm quatro placas de Arduíno 

(Professora Edna). 

 

Com quatro placas, conforme a docente, era possível executar projetos com equipes 

de cinco alunos, apesar da lógica de programação ficar mais elaborada e longa. Ela esclareceu 

como iniciava os protótipos com os/as estudantes: 

 

O meu feedback é o seguinte: quando os alunos vêm para participar do projeto de 

Robótica, primeiro, eles ficam vendo diariamente na minha sala. Fica exposto. Eles 

participam, eles questionam, eles exigem cada vez mais. Tudo é possível. Então, na 

parte estrutural, vocês vão ver que tem alunos, que são mais habilidosos na 

construção de protótipos. A própria Atto fornece um arquivo com cento e poucos 

protótipos, do nível básico até o nível mais elaborado. Então, é importante que eles 

tenham essa familiaridade com a parte estrutural. 
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A docente constatou que, a apostila da Atto fornecia modelos de programação da 

linguagem da placa Arduíno. Sendo assim, era plausível orientar-se por esse material. Para ela, 

alguns/algumas discentes gostam ou têm mais facilidade em desenvolver programação, 

enquanto outros/as, projetar protótipos. A professora destacou, também, o grande 

diferencial dos kits adquiridos pelo município, com placas de Arduíno, com entrada USB, 

possibilitando a conexão em notebooks. A educadora orientou os/as participantes a 

conhecerem os componentes inclusos nesse dispositivo. Em seguida, apresentou as baterias, 

os motores DC (giram 180 graus), os motores VC (giram 360 graus, com orientações esquerda 

e direita) usados para construção de carros e elevadores. Cada placa comportava dois desses 

motores.  

Ela expôs outras peças do kit de robótica:  

 

(1) os atuadores (recebem informação para executar algo) - leds (light emitting 

diode/emissores de luz), ‘seguidores de linha’ (pequenos robôs autônomos similares a carros) 

-;  

(2) os sensores (transformam a informação) - sensores magnéticos, de distância e 

ultrassônicos -;  

(3) os potenciômetros (componente eletrônico que possui resistência ajustável).  

 

Para a docente, a elaboração da programação e protótipo ocorre por tentativas e 

erros. Após a apresentação dos itens do kit de robótica, convidou os/as presentes a 

conectarem as placas, que trouxeram de suas escolas, nos notebooks do LIE, explicando o 

significado das letras, nelas contidas: A, representa as conexões analógicas, onde ‘liga-se’ os 

sensores de luz, potenciômetros; e D, conexões digitais, onde se pode ‘ligar’ leds, botões. 

A docente orientou os/as participantes a usarem nos notebooks o programa Ardublock. 

Para ela, o programa apresentava uma linguagem de programação, em blocos, mais fácil de 

entender; e era transformada na linguagem da placa Arduíno287. Duas professoras 

acompanhavam e auxiliavam os/as participantes na realização dos procedimentos. Após, 

todos/todas conseguirem acessar o programa Ardublock, Edna explicou quais eram os 

                                                           
287 A formadora explicou que a linguagem de programação visual Ardublock era de fácil entendimento para os/as 

estudantes, enquanto a Arduíno exigia dos/das alunos/as ‘decorar’ códigos para elaboração do programa. 
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blocos/códigos de programação, para acender a luz de um led, seguindo o modelo da 

apostila/tutorial da Atto. Alguns professores/as conseguiram ‘ligar’ o led, e outros não (Figura 

81).  

 

Figura 81: Professor elaborando programação para acender a luz de um led 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Quando todos/todas acenderam os leds, com base no material da apostila/tutorial, 

fizeram a programação dos seguintes itens: 

 

(1) ligação dos leds piscarem e optar por cores – vermelho, verde e azul -;   

(2) criação de um botão touch, usando condicionais da linguagem de programação se 

e senão, ou seja, se (se) o botão for ‘ligado’, a luz do led acenderá; caso não (senão), 

permanecerá desligado.  

 

No período da tarde, havia duas professoras responsáveis pela formação: Carmem e 

Marissol. A docente Carmem destacou a robótica ser relevante no desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático e apresentava a possibilidade de introdução de sucatas nos 

projetos. Entretanto, para ela, o desenvolvimento da programação não está restrito a cópia 

dos modelos da apostila:  

 

Mesmo que ele [o/a aluno/a] use a apostila. Tem que combinar essas duas 

programações, porque não é só copiar. Mas, aí o que não dá certo? Então, essa parte 

do raciocínio lógico e tem a mão na massa. E trazer conceitos que os alunos trazem 
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de outras disciplinas, para vir para o laboratório. A gente não precisa 

necessariamente ficar lá explicando. Mas, ele faz por tentativa e erro. Ele [o/a 

aluno/a] vai descobrindo outras coisas, vai agregando na hora o que está 

trabalhando (Professora Carmem).  

 
Com base nos princípios de Papert (2007), a mestra relaciona o pensamento 

computacional, ao modo como organizamos o pensamento individual, para fazermos as 

atividades no cotidiano. No entanto, “nós temos que dizer para o computador o que fazer, ele 

não faz nada sozinho, se eu não disser para ele, ele não vai fazer”. Em seguida, define os 

algoritmos:   

 

É como se fosse uma receita de bolo. Como é que eu faço? Como eu uso as 

ferramentas? Como eu opero a lógica desse pensamento?  O algoritmo nada mais é 

do que fazer as atividades que já fazemos sem pensar. Então, você vai trabalhar pela 

manhã. Você já se programou de anterior, você vai levantar, você vai acordar, tomar 

banho, vestir, tomar o café, tirar o carro da garagem e ir para o trabalho. Isso já está 

esquematizado por você. Isso é um algoritmo. Então, esse programa é a mesma 

coisa, para você fazer um carrinho andar. Tem um passo a passo que você vai seguir 

(Professora Carmem).  

 

 

A docente traz a ideia dos ‘condicionantes’ da lógica de programação, relacionando-os 

com a vida cotidiana:  

 

Nós vamos pensar nos condicionantes que nós temos também na hora da 

programação. E se você não for trabalhar? E se chover? E se o carro não pegar? O 

que eu faço com isso? Como eu vou resolver essa situação? Isso é resolução de um 

problema para a vida, que a gente também vai usar a hora do uso do programa. 

Então, siga em frente, é o que você vai falar para o carrinho. Se bater na parede, 

volte, é uma condicional; se não bater, siga em frente. Só que para o computador 

você tem que falar todos os passos (Professora Carmem). 

 

Observamos a sugestão de dois sites, para os/as professores/as desenvolverem 

programação com estudantes: (1) Code.org288, com turmas dos 3º e 4º anos, possibilita 

programar com personagens infantis, da saga Star Wars, Minecraft, e oferece o 

acompanhamento do progresso dos/das discentes; (2) Scratch, permite programação através 

de blocos visuais.  

                                                           
288 Site criado e patrocinado por um grupo de empresas como Amazon, Facebook, Microsoft para estimular o 
ensino de computação para crianças e adolescentes. Disponível em: https://code.org/. Acesso em: 12 jan. 2021.  

 

https://code.org/
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Caso faltassem peças dos kits de robótica, uma professora recomendou confeccioná-

las por meio da impressora 3D. A formadora contou que, algumas vezes, os projetos não saíam 

como o planejado, e isso era comum na escola e na vida. Por exemplo, quando um moinho 

construído pelos/pelas estudantes desmoronou, ou não conseguiram fazer um sensor de 

distância para um discente deficiente visual utilizar. A docente apresentou alguns projetos 

produzidos pelos/pelas alunos/as (Figura 82).  

 

Figura 82: Projeto “Semáforo” dos/das estudantes da docente Carmem 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Posteriormente, a Professora Marissol apresentou quais eram as finalidades dos 

componentes do kit, similar ao demonstrado pela manhã. E, então, orientou os/as docentes 

a construírem um carro, em equipes, e programá-lo para ‘andar’ em linha reta (Figura 83). 

Enquanto se organizavam para isso, Marissol comentou: “o grupo de POIE [POED] é para isso, 

nós estamos aqui sempre nos ajudando”. Assim, enfatizou a noção de trabalho colaborativo e 

auxílio mútuo nos projetos docentes e discentes.  
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Figura 83: Docente construindo carro 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Chama a atenção, na formação de robótica, o entendimento acerca das finalidades e 

construção de algoritmos. No caso, dos/das docentes e discentes, ponderamos se esse saber 

prático, além de ser associado ao cotidiano, deveria estar relacionado, também, no 

entendimento de como os sistemas informáticos das grandes corporações (como Google, 

Facebook, etc.) são elaborados. Tais sistemas são baseados em princípios algorítmicos, apesar 

de serem muito mais complexos e feitos por uma equipe multidisciplinar de profissionais. 

Desta forma, acreditamos ser essencial os/as docentes e discentes ponderarem que, as 

premissas de programação usadas em projetos robóticos simples, são também utilizadas para 

a construção de elaborados sistemas que, ‘moldam’ comportamentos, interesses de consumo, 

criam sentidos e significados, nas atuais redes de conexões virtuais, nas quais estamos 

imersos.  

Além disso, analisamos que, a proposição de ter pensamento computacional é 

bastante relevante, na ótica da imediatez e da velocidade na resolução de problemas diários, 

para nos compormos como sujeitos ou máquinas do desempenho, com a finalidade de termos 

alta performance produtiva. Contudo, o agir resolvendo situações consecutivas, diariamente, 

também, nos tornam ‘zumbis’ produtivos, sem realizar reflexões profundas, inclusive sobre 

tal estado, vivendo sem ter vontade própria. Sem análises aprofundadas, sobre nossa vida, 

recaímos na situação descrita por Han (2017): 

 

Hoje, vivemos numa época pós-marxista. No regime neoliberal, a exploração tem 

lugar não mais como alienação e autodesrealização, mas como liberdade e 
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autorrealização. Aqui não entra o outro como explorador, que me obriga a trabalhar 

e me explora. Ao contrário, eu próprio exploro a mim mesmo de boa vontade, na fé 

de que possa me realizar. E eu me realizo na direção da morte. Otimizo a mim mesmo 

para a morte. Nesse contexto não é possível haver nenhuma resistência, levante ou 

revolução (Ibidem, p. 116). 

 
Nas formações de jogos, edições de animações e vídeos, e de robótica identificamos a 

apresentação de ideias e elementos, que podem ser aplicados em sala de aula, ressalvando 

questões de recursos e infraestrutura. Contudo, as atividades desenvolvidas não mostraram, 

ou possibilitaram discussão das relações dos elementos robóticos, ou edições de imagens, de 

forma mais ampla, no que tange às relações de produção e na construção de sentidos. 

Carecem de reflexões sobre a introdução de metodologias ativas nas práticas pedagógicas, e 

no que elas implicam ao trabalho docente. Além disso, constatamos a forte ancoragem nos 

processos formativos operativos dos dispositivos tecnocomunicativos e demais softwares.  

Inclusive, ensejam ponderações nas quais as metodologias ativas e suas aplicações - 

aprendizagem baseada na investigação e projetos, gamificação, cultura maker e robótica -, 

atualmente, como proposições inovadoras nas práticas pedagógicas, podem se tratar de um 

‘novo’ nome para atividades, que já foram estudadas e aplicadas em algumas escolas, em 

momentos anteriores na história educativa. Possivelmente, tais propostas podem esconder 

os reais problemas educativas. Uma forma de desviar as atenções da precária infraestrutura 

educativa, as condições frágeis dos/das profissionais docentes, a falta de valorização 

deles/delas e os objetivos reais da Educação.  

Contudo, não queremos dizer que tais metodologias sejam desfavoráveis, pois elas 

propõem o papel ativo dos/das educadores/as e discentes nas ações educativas. As 

metodologias ativas foram estudadas, por alguns autores, como Rousseau, Piaget, Vygotsky, 

Káplun, Freire, etc. As propostas desses teóricos convergem para uma concepção 

comunicativa-educativa participativa, democrática, nas quais os sujeitos são protagonistas, 

tanto os/as docentes, quanto os/as educandos/as. Embora, as formações fossem conduzidas 

pelos/pelas próprios/as docentes, estas conferiam a ideia de adesão incondicional das TIC 

pelos/pelas participantes. Isso nos sugere aplicações pedagógicas sem o exercício da práxis 

reflexiva, podendo contribuir para a manutenção de um sistema educativo reprodutor das 

lógicas e desigualdades da sociedade capitalista neoliberal (BOURDIEU, 1992; FREIRE, 1993; 

MARTÍN-BARBERO, 2014). 
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8.6  Seminário e Mostra de Tecnologias  

 

Em 2019, os/as educadores/as foram instados a participar de seminários, como:  

 

(1) Mapeamento das desigualdades digitais: novas metodologias e evidências para 

políticas públicas, realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC.br), em São Paulo; e 

 (2) Seminário e Mostra de Tecnologia: Ação promovendo reflexão, em São Paulo, no 

Pavilhão de exposições do Anhembi.  

O segundo seminário, o qual ocorre anualmente, desde 2015, tinha o objetivo de expor 

trabalhos de estudantes/docentes em banners e apresentações; e também, oferecia 

oficinas/palestras aos/às educadores/as. Esse evento proporcionava a participação de 

equipes de estudantes/docentes, nas JAM de Robótica e Hackthon, que consistiam, 

respectivamente, em uma maratona de um dia, na resolução de um desafio de robótica, e de 

programação. A exibição dos projetos foi muito rica, pois as propostas apresentadas se 

sustentavam na valorização dos saberes produzidos pelos/pelas docentes e discentes.  

 

Figura 84: Exposição de projeto e Jam de Robótica 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

A rede municipal de São Paulo tem estimulado formações continuadas, no âmbito do 

Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, nas quais se valorizam a socialização de práticas 
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pedagógicas docentes, através de workshops, oficinas e outros espaços-tempos formativos, 

como: diretorias de ensino, escolas, Fab labs, etc. Destacamos a presença de docentes 

assumindo papel de formadores/as junto aos/às colegas. No caso das formações da 

impressora 3D, os/as docentes assumiram o papel de multiplicadores/as de formações 

realizadas pelas empresas fornecedoras destes equipamentos; e socializadores/as de práticas 

feitas em sala de aula, nas oficinas de robótica, Minecraft, animações e edições de vídeos.  
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9. A FORMAÇÃO CONTINUADA NA VISÃO DO/DA EDUCADOR/A: PROFICIÊNCIA E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 

Ensinar exige: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes 

dos educandos; criticidade; ética e estética; corporificar as palavras 

pelo exemplo; assumir riscos, aceitar o novo; rejeitar qualquer forma 

de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; o reconhecimento e 

assunção da identidade cultural; ter consciência do inacabamento, 

reconhecer-se como um ser condicionado; respeitar a autonomia do 

ser educando; bom senso; humildade; tolerância; convicção de que 

mudar é possível; curiosidade; e competência profissional (FREIRE, 

1996). 

 

Este capítulo tem o objetivo de evidenciar a visão docente sobre os processos 

formativos, e outros fatores componentes e contribuintes para o desenvolvimento 

profissional dos/das participantes da pesquisa, de modo a refletir se esses processos os 

prepararam para atuar, em face das novas reconfigurações sociotécnicas e tecnotecnológicas. 

Em seguida, exporemos como as concepções docentes se revelaram nas práticas escolares, 

em sala de aula, e na comunicação com familiares, estudantes, professores/as, etc. (Nível 

subjetivo).  

O texto elaborado está dividido em seis seções:  

 

(1) a infraestrutura das formações;  

(2) alfabetizações e letramentos na perspectiva professoral; 

(2) visão docente sobre sua formação continuada;  

(4) como os/as educadores/as constatam a formação em comunicação e novas 

tecnologias como contributivas para as atividades no locus da sala de aula;  

(5) quais são os dispositivos tecnocomunicativos (media e TIC) usados para fins 

didático-pedagógicos; e 

(6) reflexões sobre media e tecnologias de informação e comunicação com finalidades 

pedagógicas.  
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9.1  A infraestrutura 

 

Constatamos durante as observações feitas, tanto nos laboratórios das DREs289, salas 

de formação, quanto das escolas, possuírem infraestrutura mínima: tela de projeção, 

notebooks, impressoras 3D e rede de internet. Em um dos encontros, os/as docentes 

discutiram que o contrato de dados/velocidade de rede nas escolas não era suficiente para o 

uso de todos/todas na comunidade escolar. Em outro momento, uma docente disse acreditar 

“ser essencial usar as tecnologias dentro da escola, porém o problema para usá-las, muitas 

vezes, esbarrava na infraestrutura da escola”. Outra entrevistada, revelou que, na escola onde 

trabalhava, não tinha acesso à internet em todos os espaços, pois usava “pacotes de dados 

pessoal para pesquisa no Google, para encontrar músicas, e conectar o bluetooth de um rádio 

pelo celular”.  

Seis docentes da Educação Infantil consideraram o acesso aos recursos tecnológicos, 

nesta etapa educativa, bastante restrito. O projeto de intercâmbio de um professor e 

estudantes bolivianos foi limitado, na interação e comunicação, devido ao pacote de rede da 

internet na escola. Além disso, conforme destacado por uma participante, o uso dos 

Laboratórios de Informática Educativa e/ou Educação Digital por outros/as docentes, que não 

fosse o/a POED, era “restrito por estar ocupado, com aulas de Educação Digital, durante todas 

as aulas da semana, manhã e tarde”.  

Observamos a emergência de políticas de formação para/com/sobre os dispositivos 

tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas, mas, também, a formulação de políticas de 

investimento de infraestrutura nas escolas. No caso, de mais docentes usarem equipamentos, 

disponíveis nos Laboratórios de Informática Educativa/Educação Digital, e não somente o/a 

POED, possivelmente, repensar as estruturas arquitetônicas e disciplinares.  

Com o Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), reformulado ao longo dos anos, 

funcionando desde 1995, foi estabelecido apoiar financeiramente à restruturação de 

infraestrutura das escolas. Conquanto, represente avanços em promover gestões 

democráticas, os valores repassados eram em quantidade insuficiente para as escolas, 

conforme alguns estudos (SILVA, 2015; PINHEIRO, 2012). Desde 2008, existe o Programa 

                                                           
289 Indicador 33 - Estratégias de provimento de infraestrutura, indicador 34 - Condições e melhoria da oferta de 
infraestrutura, da subcategoria Infraestrutura (Práticas pedagógicas e formações), categoria Ecossistemas 
formativos. 

https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfOTxCJbi5JXgX3e_9S0Axlr26H2-dya/view?usp=sharing
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Banda Larga nas Escolas (PBLE), que imporia às que operadoras de rede de internet, a 

obrigação de conectar todas as escolas públicas urbanas, em suas respectivas áreas de 

atuação, com manutenção de serviços sem ônus até 2025 (BRASIL, 2008). No entanto, ambos 

os programas não atingiram os objetivos estabelecidos.  

Em 2014, o Plano Nacional de Educação previa a universalização do “acesso à rede 

mundial de computadores, em banda larga de alta velocidade”, e triplicar até 2020, “a relação 

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de Educação Básica” (BRASIL, 2014, p. 64) 

Para isso, criou, em 2017, o Plano de Inovação e Educação Conectada para subsidiar 

formações continuadas e técnicas, disponibilização de recursos digitais, provisão de 

investimentos para ampliação do acesso ao serviço de conectividade e infraestrutura interna 

de TIC em sala de aula. Além disso, prevê a uma escola de 200 a 449 estudantes ter a 

velocidade de internet de 50 Mbps, e de mais de 500 alunos/as 100 Mbps (BRASIL, 2017). As 

escolas da rede municipal de São Paulo possuem 50 Mbps e os CEUs 100 Mbps. No sistema 

educativo paulistano, como abordado anteriormente, existem portarias específicas para 

compra/investimento de materiais, equipamentos nos Laboratórios de Informática 

Educativa/Educação Digital e, também, para os/as docentes/escolas desenvolverem projetos 

educomunicativos, principalmente, a Imprensa Jovem (SÃO PAULO, 2019a, 2019f).  

Ademais, com base nos graus de adoção de tecnologias, apresentado por estudos da 

UNESCO e notas técnicas do Centro de Inovação para Educação Brasileira (CIEB), foram criados 

três níveis de uso de tecnologias, nas escolas brasileiras: 

 

 Básico: restrito à utilização de laboratórios de informática, projeções de conteúdos, 

procedimentos de gestão escolar (secretaria, direção, etc.) e acesso à internet restrito às salas 

de informática, ou sala de docentes.  

 Intermediário: além da utilização básica, os/as docentes e estudantes efetuam 

atividades com dispositivos móveis e o acesso à internet está presente em salas de aulas.  

 Avançado: a tecnologia está presente no cotidiano escolar através de kits móveis, um 

computador por estudante/docente, uso de tablets, notebooks, celulares, equipamentos de 

robótica, impressão 3 D e o acesso à internet via wi-fi (CIEB, 2018).  

 

Percebemos que, a rede municipal de São Paulo é muito abrangente, apresentando 

algumas escolas no nível avançado, mas muitas dessas instituições estão restritas ao estado 
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básico. O município possui portaria específica para compra de recursos e transformação das 

salas de informática em Laboratório de Educação Digital (SÃO PAULO, 2019f). Constatamos, 

também, a introdução de políticas de formação, a criação de currículo específico (Tecnologias 

para Aprendizagem), na área de comunicação e novas tecnologias representarem avanços. No 

entanto, para os/as docentes efetivarem trabalhos com recursos didático-pedagógicos dessa 

natureza precisariam ter mais investimentos nas escolas. Conforme resultados da pesquisa 

sobre infraestrutura do MECOM (2020), o acesso à internet ocorre, de modo geral, nas 

salas/laboratórios de informática, segundo, 66% dos/das respondentes; e, nas salas de aula, 

somente 19% dos/das participantes, indicaram outros espaços da escola. Revelando um longo 

caminho na inserção democrática e presença dos dispositivos tecnocomunicativos nas 

instituições escolares.  

 

9.2  A proficiência digital e a alfabetização/letramento midiático e informacional  

 

Como visto, documentos produzidos pela UNECO, DigCompEdu e do CIEB, pressupõem 

a formação de competências digitais, alfabetização/letramento midiático e informacional de 

docentes. Esses dialogam com a ótica educomunicativa. No entanto, as proposições da 

interface Comunicação/Educação vão adiante, pois abrangem o conceito de múltiplas 

alfabetizações/letramentos e incorpora o entendimento dos principais agentes educativos na 

construção e fortalecimento de ecossistemas comunicativos democráticos nas instituições.  

Indagamos aos/às participantes se consideravam ser essencial o/a docente ser 

proficiente digital/midiática/informacional. Podemos entender que para sermos 

alfabetizados/as e letrados/as na Língua Portuguesa, ou outro idioma, por exemplo, demanda 

conhecermos os sistemas e códigos linguísticos, além do domínio de técnicas de escrita e 

leitura. Ademais, é necessário a compreensão de variados gêneros discursivos, entendendo 

suas origens de produção, quais os seus objetivos, para quem foram elaborados, e o 

reconhecimento do seu valor social, histórico e cultural. Da mesma forma, quando pensamos, 

no do/da docente ser fluente ou proficiente, a partir do uso dos media e das TIC, ou ainda ter 

competências digitais, compreendemos este/esta ter um domínio técnico-operacional, mas 

não restrito a isso. 

 Na perspectiva da Comunicação/Educação, o “lugar das tecnologias nas escolas deve 

estar voltado para os interesses de uma educação emancipadora” (CITELLI, 2010, p. 80), 
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comprometida, em entender, como os dispositivos tecnocomunicativos são compostos e os 

sentidos que despertam nos sujeitos. Citelli (2010, p. 83) sugere cogitar ‘múltiplas 

alfabetizações’, mas, principalmente, o “entendimento de que falamos de um mundo, no qual 

ocorre ampla redefinição do sensório, das vivências culturais, das aprendizagens, das 

habilidades para se trabalhar com os novos sistemas de codificação” (Ibidem, p. 83).    

Em muitos momentos, verificamos os/as docentes empregarem o termo ‘tecnologias’ 

para referirem-se à inovação e a todo material relacionado aos media, aos computadores, e 

até mesmo outros materiais. Encontramos tal ideia, com a Formadora 11, que disse “quando 

eu falo de tecnologia, falo de tampinha de garrafa, de caneta, de fita crepe, de durex, falo de 

tudo, porque tecnologia para mim é tudo isso”. Observamos, os/as participantes, darem 

diferentes denominações relacionadas às suas experiências pedagógicas e formações, ao se 

referirem à alfabetização e ao letramento digital. 

Para as docentes 1, 4 e 6, a proficiência está associada às qualidades e/ou ao perfil do 

docente, como: o desejo, a curiosidade, ser pesquisador/a. Complementando, as qualidades 

citadas, a Professora 4, relaciona o desejo de aprendizado do/da docente, com a 

transformação de recurso didático significativo, no conteúdo desenvolvido para os/as 

estudantes. A Professora 1, acredita na curiosidade do professor/a, na disposição de “errar 

todo momento e não se abalar com esses erros”. A Professora 6, pensa ser essencial o 

interesse do/da docente em pesquisar práticas inovadoras. Essas visões convergem com o 

prisma da Comunicação/Educação, quando (re)ssignificam o papel da docência comparando-

a à condição de permanente aprendizes e investigadores/as, assim como os/as estudantes.  

A Formadora 11 pondera que os/as docentes não necessitam ter uma formação 

técnica, específica em tecnologias, mas devem ser pessoas “abertas”, “carinhosas”, as quais 

saibam trabalhar de forma colaborativa. A educadora vislumbra as TIC e as redes sociais com 

potencialidades pedagógicas. Inclusa, nessas possibilidades, a apresentação para os/as 

estudantes, por exemplo, de que “o WhatsApp pode ser usado para falar com amigos, ou para 

fazer uma fake news, e acabar com a vida do outro”.  

Neste sentido, verificamos, na fala da participante, a cautela que os/as mestres/as 

precisam ter associada aos usos adequados desses recursos. Além disso, emergem as 

produções de significados e as relações sociais variadas associadas aos aplicativos de 

mensagens: ora interações, ora elaborações de conteúdos falsos sobre outros/as. 

Encontramos, também, a ideia de “deslocamentos educativos”, ou seja, “o espaço legitimador 
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de saberes passou a conviver com outros constituidores das experiências formativas” (CITELLI, 

2012, p. 2), como as redes sociais e aplicativos de comunicação.  

O Formador 10, alinhado à perspectiva anterior, acrescenta ser primordial existir 

formação inicial docente para o conhecimento de práticas educomunicativas e o uso de 

dispositivos tecnocomunicativos, principalmente, celulares. Concordamos com a assertiva, e 

acrescentamos, a existência de poucas disciplinas e projetos pedagógicos, nas licenciaturas, 

que discutam os processos comunicativos na escola, a partir das TIC e dos media (FANTIN, 

2012; MECOM, 2020). Reconhecemos que, as orientações do currículo de Alfabetização 

Midiática e Informacional de Formação de Professores da UNESCO, e Competências Digitais 

na Formação Inicial do Professor do CIEB, ofereceram avanços, no sentido, de apresentar 

modelos de projetos pedagógicos relacionados às TIC e aos media. Entretanto, como exposto, 

sugerimos a formação docente, em uma perspectiva abrangente, do entendimento da 

comunicação e novas tecnologias, alicerçada na inter-relação da Comunicação/Educação.    

Já o Professor 2, POED, considera os/as docentes atuantes nos Laboratórios de 

Informática Educativa/Educação Digital não terem formação tecnológica. Para ele, isso se 

comprova quando observa docentes, os/as quais sabem somente funções básicas, como ‘ligar’ 

e ‘desligar’ os computadores, usar e-mail, mas desconhecem o hardware (parte física), e 

elementos técnicos, como as propriedades do Windows. Na visão do entrevistado, a formação 

técnica é importante para a docência no ambiente de Laboratório de Informática 

Educativa/Educação Digital. Para reforçar seu posicionamento, ilustrou com uma situação 

vivenciada, na qual, a formação tecnológica o auxiliou a resolver um problema técnico.  

Conforme sua experiência, recebeu notebooks novos e os/as estudantes 

desconfiguravam as telas, modificando-as e bloqueando-as, através dos celulares, gerando 

uma sobrecarga na rede de computadores da escola. Diante dessa adversidade, foi necessário 

fazer o bloqueio do roteador, das imagens pedagógicas e acessos dos/das estudantes nos 

equipamentos. Então, segundo seu ponto de vista, o/a POED, especificamente, necessita 

saber como usar propriedades do Windows, disponibilizar os equipamentos em condições de 

aprendizagem para o uso dos/das discentes, “principalmente, os alunos dos primeiros anos, 

que estão começando a aprender e ficam meio perdidos”. Nesta perspectiva, comentou sobre 

a profundidade de conhecimento docente em tecnologias de informação e comunicação:  
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Ele [o/a docente] precisa ter um profundo conhecimento das TIC mesmo. Porque 

quando ele conhece as TIC, todas as formas de comunicação, todas as formas de 

criação de informação e a tecnologia que está inerente a isso, consegue desenvolver 

melhor o seu trabalho. 

 

Percebemos a visão docente, neste caso, alinhada aos parâmetros de competências 

(gestão dos recursos tecnológicos), como, por exemplo, do documento DigCompEdu. 

Contrapondo a ótica do docente anterior, sobre a formação do/da POED, a Formadora 12 

entende tais profissionais com proficiências digitais/midiáticas/informacionais, em diferentes 

níveis, sendo alguns/algumas mais experientes no magistério, e outros/as ainda em início de 

carreira. Em interlocução com a fala anterior, o Formador 14 pondera sobre as peculiaridades 

formativas do/da POED.  

 

Outra coisa que é bom complementar, é que, o perfil desse professor, é bem 

abrangente. O POED é designado, então, são professores de outras áreas. Tem 

professor de Língua portuguesa, de Matemática, de História, de Educação Física, que 

se candidatam a essa função de POED, e vão trabalhar como Professor Orientador 

de Educação Digital. Então, além de termos pessoas, com tempos diferentes no 

cargo, nós temos perfis formativos desde a graduação diferentes. 

 
 

O Formador 13 complementa, ressaltando que, os espaços-tempos da formação 

continuada, como proporcionadores do desenvolvimento de proficiências, ocorre desde que, 

esses sejam espaços-tempos de diálogo:  

 

É, justamente, na formação continuada que formamos grupos para favorecer essa 

troca de discussão e de ideias. Porque alguns já têm um conhecimento maior do uso 

tecnológico, do uso das mídias, outros nem tanto. Então, eles não dependem só da 

nossa transmissão de ideias, mas das discussões que a gente provoca, durante a 

formação, para ir melhorando. Melhorando entre aspas esse letramento deles. 

 

O formador, também, considera os/as educadores/as terem “uma certa insegurança 

em lidar com tecnologia”. Neste direcionamento, o Professor 7, acredita na premissa do 

‘enfrentamento’ de desafios do exercício docente:   

 

É estar aberto a isso. Vou aceitar o desafio. Eu vou tentar colocar essa tecnologia na 

minha prática. E enfrentar e não ter medo do que vai encontrar pela frente. Porque 

eu vejo que os alunos, em determinados momentos, eles dominam muito mais que 

nós. 
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Pensando no domínio tecnológico dos/das estudantes, a Formadora 11, avalia a 

formação docente para o letramento digital, em parceria, com o auxílio mútuo dos/das 

estudantes, considerando tal cooperação ser muito árdua de se realizar para alguns/algumas 

professores/as: 

 

São os alunos que vão ensinar os professores, muitas vezes. Eu acho que essa 

questão é muito difícil para o professor. Não dá para pensarmos em tecnologias, se 

você não trabalhar em conjunto. O letramento digital é bem no sentido de como eu 

uso a tecnologia para resolver o problema que eu tenho. O professor não precisa 

saber tudo. Ele precisa saber delegar. Ele não precisa conhecer tudo.  

 

A Formadora 7, com uma visão interconectada à interface Comunicação/Educação, 

pondera que, os/as profissionais de educação precisam trabalhar arduamente para se 

transformarem em agentes com conhecimento: 

 

Sobre esses dispositivos[tecnocomunicativos], sobre entender qual é o papel desses 

dispositivos na nossa sociedade, para o bem e para o mal. Ter uma visão, realmente, 

crítica de todos esses dispositivos que existem e aqueles que ainda estão por serem 

criados. E, também fazer uma apropriação desses dispositivos, com o objetivo de 

melhorar seu trabalho de docência. Mas, é mais importante ainda que, ele [o/a 

docente] reflita sobre isso, que essa apropriação seja de fato reflexiva crítica e que 

ele tenha autonomia, inclusive, para dizer isto não me serve, ou isto não serve ao 

contexto educativo, a esse contexto. Eu acho que o maior problema é quando nos  

tornamos refém dessa inovação constante. E precisa ficar correndo atrás de uma 

novidade por dia, para ser aceito pelos alunos. Acho que esse é um caminho horrível. 

Um caminho ruim, um caminho errado a ser seguido. 

 

A formadora levanta a noção de autonomia docente para exercer criticamente o uso 

das tecnologias de informação e comunicação nas atividades didáticas. O Professor 5 

considera importante uma alfabetização digital para os/as docentes não acreditarem que a 

educação se restrinja a lousa e giz. Não obstante, ele destaca que a tecnologia não deve ser 

prioritária, mas o meio pelo qual ocorre a interação. O educador vê também a necessidade de 

entender as TIC, como potencialidades para as práticas pedagógicas. E acrescenta:  

 

Hoje, com a questão do isolamento social, deixou muito claro a importância dessas 

ferramentas para educação. Essa importância não se resume ao período de 

isolamento. Ela [a tecnologia] passou de uma hora para outra, de uma condição de 

coadjuvante para condição de protagonista. 
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Com base nas proposições docentes sobre alfabetizações/letramentos, mapeamos e 

relacionamos com as abordagens elencadas por nosso estudo. Embora, sejam tênues, algumas 

falas convergem com a Educomunicação, ou complementam, quando refletem no papel 

docente, exercendo: a autonomia, a curiosidade, a criatividade, a pesquisa, a colaboração 

com os pares, a parceria com estudantes, o diálogo nas formações, a reflexão sobre o 

conhecimento técnico e o papel dos dispositivos tecnocomunicativos (Figura 92). 

Ressaltamos que, quando os atores veem a tecnologia como sinônimo de inovação nas 

práticas pedagógicas, ou a formação puramente técnica, entendemos a necessidade da 

abrangência de abordagem das tecnologias de informação e comunicação e dos media na 

formação. Destacamos, também, ser relevante a formação inicial no entendimento de tais 

dispositivos nas atividades didáticas em uma ótica educomunicativa.  

 

Figura 85: Visão docente sobre a formação para a comunicação e dispositivos tecnocomunicativos: 
alfabetizações/letramentos 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 
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9.3  Mas, professor/a: “O que é formação continuada para você”? 

 

Os/as docentes reconhecem a relevância da formação continuada, como algo inerente 

ao desenvolvimento profissional, conforme palavras e expressões destacadas na nuvem de 

palavras, a seguir (Figura 86). 

 

Figura 86: Palavras e expressões dadas pelos/pelas docentes sobre a formação continuada 

 

 

 Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Todavia, é importante, por quê? Um dos motivos apontados foi os/as docentes 

aperceberem-se dos dilemas da profissão e de questões relevantes da educação atual. Por 

exemplo, nas falas: “os desafios no magistério são diários, demandando pesquisa e estudo 

para superá-los”; “é necessário pensar os desafios da profissão e a valorização do ensino”; “a 

sociedade muda constantemente, assim sendo, a prática pedagógica deve ser revista”; e, “é 

um compromisso ético político com a melhoria da educação contemporânea.” 

Para uma participante, a docência está relacionada às transformações da sociedade, 

exigindo um processo de formação contínua:  

 

Nossa profissão de educador envolve as constantes mudanças da sociedade. O 

professor que se formou há 30 anos atrás, não é o mesmo que se formou há 10 anos 

atrás, nem tão pouco o que está se formando recentemente. Isso exige um processo 

permanente de aperfeiçoamento de suas atividades. A formação continuada 

favorece a interação entre os professores, ampliando práticas pedagógicas efetivas,  

facilitando o acesso e aprofundamento das novas práticas, do Currículo Escolar, das 

novas tecnologias, garantindo assim uma educação de qualidade. 
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Além disso, muitos/muitas educadores/as destacaram as atualizações dos 

conhecimentos como fundamentais, pois muitos temas/descobertas/conteúdos não foram 

tratados durante a formação inicial. Segundo uma professora, a formação, em uma ótica de 

atualização das atividades didáticas, inclui o empenho pessoal e planejamento na busca (por 

vezes, parece frenética) do aprendizado através de palestras, cursos e vídeos do YouTube. 

Outra participante, revelou que as leituras de práticas pedagógicas socializadas, por meio de 

grupos de WhatsApp, de educadores/as, constituem um “momento de formação”. Temos, 

também, os/as demais docentes participantes da pesquisa, considerando a formação 

continuada, em uma perspectiva de atualização, ser essencial para:  

Melhorar as estratégias de ensinar e trabalhar com os educandos.  
 
Criar aulas interessantes.  
 
Conhecer novas metodologias e abordagens de conteúdo. 
 
Ter uma gama de possibilidades didáticas.  
 
 Promover a curiosidade dos alunos.  
 
Estar em sintonia com as propostas da escola e colegas.  
 
Ter subsídios para nossa proposta de trabalho, enriquecendo-a. 
  
Criar novos caminhos e planejamentos de planos de aula.  
 
Realizar um trabalho de excelência.  
 
Ampliar o repertório do conhecimento curricular para melhorar o desempenho 
profissional.  
 
Aproximação da realidade dos alunos e inovação da práxis.  
 

 

Essas falas demonstraram que, os/as professores/as se preocupam com a formação 

continuada aplicada ao seu ser/fazer docente, reverberando nas atividades/projetos 

pedagógicos produzidos, a fim de proporcionar aprendizagens aos/às discentes. Para 

alguns/algumas, a participação ativa nos ecossistemas formativos relacionam-se à imposição 

da aceleração temporal, que se encaminham à sensação de “encolhimento do presente” 

(ROSA, 2019), quando dizem: “em meio a tantas evoluções e modernizações, a formação 

continuada na busca do conhecimento do novo tem que caminhar na mesma velocidade”; “a 

velocidade de informações e inovações nos obrigam a se atualizar sempre”; “modificar novas 
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práticas, em um período, onde tudo é tão veloz”. Essas visões docentes, convergem à ideia do 

acompanhamento das ‘evoluções’ das TIC, por intermédio de formações, como uma busca 

contínua. Assim, os/as professores/as podem se encontrar em um ciclo, no qual:  

 

É preciso dinamizar a aula para manter o aluno atento, se você quiser manter o 

emprego é melhor realizar cursos de formação permanente, pode compor um 

conjunto de lugares-comuns, estereótipos, construções expressivas a identificarem 

certos graus de inteligibilidade das coisas, mas que não retira do seu interior as 

marcas estruturalmente assentadas na percepção prática de estarmos frente a uma 

realidade outra em suas regras, normas e procedimentos (CITELLI, 2017, p. 14, grifo 

da autora). 

 

Apreendemos das falas docentes que, o processo formativo proporciona o 

compartilhamento de experiências, pois segundo uma participante, “temos contato com 

novas experiências, outros relatos e assim conseguimos melhorar, cada vez mais, nossa 

prática docente”. 

Para uma educadora, a formação continuada contribui para a formação e aprendizado 

pessoal. Nesta perspectiva, outro professor considera a formação como: “socialização entre 

professores de disciplinas diferentes”. Na opinião de um docente: “sem estudar ou aprofundar 

conhecimento, nos tornaremos limitados”. Alguns/algumas mestres/as afirmaram que, a 

formação continuada é um instrumento de motivação e aumento da autoestima: “É como se 

fosse um alimento que nos traz energia”; “prepara para várias situações; nos dá mais 

confiança”; “mantém o ânimo na profissão”; e, “reformula nossas vidas”. 

Um docente avaliou que, a formação através de fundações (Lemann, Instituto Airton 

Senna, etc.) apresentam o interesse dessas instituições no “controle da educação pública e 

obtenção de lucro com o setor público”. Para ele, a formação continuada, além de favorecer 

“a autorreflexão, permite pensar criticamente sobre a educação como um todo, inclusive, em 

relação aos problemas advindos das parcerias público-privadas”. Para outra educadora, “a 

formação deve ser realizada com o professor e não para o professor”, e “a universidade 

deveria cumprir essa função, prestando contas à sociedade com programas de formação para 

a Educação Básica”.  

Uma participante levantou a ideia da formação não ser fruto, somente, da busca e ação 

pessoal do/da docente, mas se apresentar como política pública contínua para atingir 

todos/todas, que foram “formados em diferentes contextos e em diferentes momentos”. Na 
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perspectiva da formação da docente anterior, outra entrevistada asseverou ser indispensável 

a construção de políticas públicas de formações na temática da comunicação e novas 

tecnologias, associadas às políticas de investimento em infraestrutura. Ela considera a 

formação inicial nesta temática fundamental para modificar o perfil dos futuros/as 

professores/as. Para um partícipe, a formação implica no aprendizado pela prática, similar à 

de um profissional da área médica, no que concerne, aos aprendizados com dispositivos 

tecnocomunicativos, também, se dá pela experiência operacional-técnica.  

Analisando as falas dos/das participantes da pesquisa, identificamos estarem inter-

relacionadas com alguns indicadores da Matriz de Referência. Por exemplo: o indicador 6 - 

Clareza sobre o próprio processo de formação inicial e formação continuada; o 8 - Concepção 

sobre formação continuada para/com/sobre dispositivos tecnocomunicativos; e, o 13 – Nível 

subjetivo, de entendimento sobre a formação continuada para a área de comunicação, os 

dispositivos tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas. A partir das análises efetuadas, as 

principais percepções docentes acerca dos processos formativos continuados, se 

constituíram: na necessidade de construção de políticas públicas formativas contínuas; no 

aprendizado através das práticas docentes e do compartilhamento de tais atividades; na 

atualização para ‘melhorar’ os projetos didáticos; na formação pessoal e profissional; nos 

programas formativos das universidades, produzidos com os/as educadores/as; e na 

existência de espaços-tempos de reflexão sobre a educação e dilemas da profissão (Figuras 

87). 

 

Figura 87: Percepções docentes sobre a formação continuada 

 

Fonte: Bierwagen (2021). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
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9.4 Professor/a: “Você acha que a formação continuada para área de comunicação e novas 
tecnologias contribuem para sua prática pedagógica?” 

 

A partir do amplo espectro de ecossistemas formativos, citados pelos/pelas docentes 

sobre o uso/compreensão dos dispositivos tecnocomunicativos e das linguagens midiáticas, 

indagamos a questão exposta no título desta seção290. Obtivemos as seguintes respostas, 

conforme gráfico (Figura 88). 

 
Figura 88: Você acha que a formação continuada para área de comunicação e novas tecnologias contribuem 

para sua prática pedagógica? 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

Nesta questão, 91,43% dos/das mestres/as entenderam que a formação para a 

comunicação e novas tecnologias contribuem nas práticas em sala de aula; 4,08% consideram 

que depende da maneira como a formação foi realizada; e 4,49% não responderam.  

Em seguida, questionamos o porquê considerarem essa formação importante. As 

respostas variaram. Como abordado anteriormente, os/as participantes desta pesquisa 

reconhecem como necessária a atualização em novos programas, aplicativos, linguagens 

midiáticas e novas tecnologias. Esses/essas veem a inserção de dispositivos 

tecnocomunicativos, na escola, como algo inevitável, pois: 

 

Hoje tudo está relacionado a mídia, celular, tablets, entre outros. 
 
Não vejo a escola sem utilizar as tecnologias em todos os setores. 

                                                           
290 Com essa questão, abordamos o indicador 10 - Dispositivos tecnocomunicativos nas práticas pedagógicas/de 
formação, da subcategoria Perfil dos/das docentes e formadores/as, da categoria Docentes e formadores/as. 
  

https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
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Trabalhamos com tecnologia do século XXI, não daremos conta das demandas sem 
nos atualizarmos constantemente. 
 
A tecnologia é muito acelerada, mal conseguimos acompanhar as inovações. 

 

Os discursos dos professores/as demonstram a ideia da manutenção do/da aluno/a 

atento/a, sendo necessário fazer cursos de formação continuada, como uma das formas de 

acompanhar as constantes reconfigurações sócio-tecnológicas advindas do modelo neoliberal 

e da modernidade tardia, e assim, também, como ‘empresários de si mesmos/as’, gerindo o 

desenvolvimento profissional individualmente (CRARY, 2014; CITELLI, 2017; ROSA, 2019). Para 

alguns/algumas docentes, com a implementação das TIC nas atividades didático-pedagógicas, 

podem propor metodologias e inovações, que atraem os/as discentes:  

 

A implementação de novas práticas que envolvam programação, alfabetização 
digital e cultura maker, inovando e melhorando assim minhas aulas.   

 
A comunicação e as novas tecnologias nos trazem maiores possibilidades 
metodológicas e são atrativas aos alunos. 
 
Com as tecnologias posso ter aulas mais interativas. 
 
Contribui porque vivemos em um período, em que se torna necessário usar 
tecnologias para atrair os alunos, agilizando o trabalho burocrático. 
 
São com essas formações que consigo me inspirar e ter novas ideias para as aulas. 

 

 Este discurso evoca a noção da panaceia (LÉVY, 1993) das implementações 

tecnológicas, como solução dos problemas da sala de aula e de gestão dos processos 

escolares, com aulas mais “interativas”, “atrativas”, “inovadoras”, “novas metodologias” e uso 

de softwares de gestão escolares para tornar a administração escolar mais eficiente. 

Divergindo dos participantes anteriores, alguns/algumas docentes foram mais cautelosos e 

observam a formação para a comunicação e novas tecnologias, como maneira de analisar e 

refletir criticamente o uso das TIC:  

 
Ampliar o olhar crítico e analítico sobre as novas tecnologias e compreender este 
aparato tecnológico apresentado aos alunos. 
 
Se posicionar [o/a docente] no mundo atual que vivemos. 
 
Estarmos atentos às contribuições que as novas tecnologias trazem e fazer as 
devidas reflexões do seu uso.  
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Realizar um debate responsável sobre o uso consciente das tecnologias de 
informação e comunicação. 

 

Em consonância com as falas anteriores, uma das formadoras ponderou sobre a visão 

muito positiva de alguns dos avanços tecnológicos, desconsiderando os seus objetivos 

mercantilistas:   

 

[Alguns/Algumas] pensam a mudança como inovação [...] mais afinado com aquilo 

que a gente chama por liberalismo, neoliberalismo, com a perspectiva de uma visão 

muito positiva e só positiva dos avanços tecnológicos, afinado com uma proposta 

desenvolvimentista da economia e da sociedade. Para mim, gosto do conceito de 

transformações, assumindo que alguns caminhos, que a humanidade tomou e o 

Brasil mais, especificamente, não era o melhor. Nós vamos ter que passar a limpo 

algumas coisas. Isso passa pela educação. 

 

Uma docente reconheceu ser importante a formação continuada nesta temática, “pois 

existem plataformas, aplicativos, linguagens que só [foi] conhecendo por meio das formações; 

nem sequer imaginava usá-las, durante a faculdade”. Para alguns/algumas depoentes os 

êxitos das formações dependem de elementos como: infraestrutura, de quem ministra, do 

conteúdo, da metodologia, dos aplicativos e da “viabilidade de colocar em prática na escola, 

considerando sua realidade, que está em uma classe desfavorecida nos usos e acessos de 

tecnologia”. Para um docente de Educação Digital, o aproveitamento da formação depende 

dos materiais no LED, na escola onde atuava, conforme fala: “visto que possuo muita coisa de 

eletrônica, mas nunca tive formação de como utilizar aquele material”.  

Para alguns/algumas participantes as formações têm o objetivo pedagógico e 

instrumental, concernentes à comunicação:  

Terei mais repertório para me comunicar com todos.  

 

Podem nos ajudar a mudar a forma como conversamos com colegas e com nossos 

alunos. 

 

Trabalho com jornal, vídeos e músicas, em sala de aula, logo entender o processo de 

comunicação é muito importante. 

 

A tecnologia é uma ferramenta que facilita a comunicação e pode servir de impulso 

para promoção de aprendizagens. 
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Detectamos nos discursos docentes, também, a formação continuada para a 

comunicação e novas tecnologias implicando uma intencionalidade - o uso/recurso 

pedagógico para fazer leitura crítica dos media; aplicação em sequências didáticas, projetos, 

relatórios, portfólios, etc. -, conforme as seguintes falas:  

 

A formação continuada subsidia uma prática com intencionalidade, ou seja, 

pensamos no uso de TIC sempre com um objetivo pedagógico, e não simplesmente 

o uso da tecnologia por si mesma. 

 

Permite fazer leitura crítica; pensar em estratégias dialógicas e utilizar a tecnologia 

como recurso de aprendizagem. 

 
Tento aplicar as novas tecnologias em sala de aula, em sequências didáticas e em 

projetos da escola. 

 

Para que utilize novos meios de fazer registros, relatórios e portfólios.  

 

A formação continuada para a área de comunicação apresenta sempre novidades, 

aplicativos, ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de projetos e nas aulas. 

 

9. 5 Os dispositivos tecnocomunicativos para fins didático-pedagógicos usados pelos/pelas 
docentes  
 

Nesta seção, com base na Matriz de Referência, nos aproximaremos da categoria 

Perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas sobre a formação continuada docente, nas 

subcategorias (E) Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos e linguagens midiáticas nas 

práticas pedagógicas, e (F) Aplicação dos dispositivos tecnocomunicativos em comunicação 

com docentes, familiares, comunidade escolar e estudantes, nos indicadores 15 a 18, 

conforme visualizado, a seguir (Figura 89)291. 

 

                                                           
291 Entendemos, também, a análise das práticas docentes com TIC e media se interconectam, com: (1) o indicador 
10 - Dispositivos tecnocomunicativos nas práticas pedagógicas/de formação, da subcategoria Perfil dos/das 
docentes e formadores/as, da categoria Docentes e formadores/as; e, (2) a categoria Formação para a 
comunicação e novas tecnologias, nos indicadores de 23 a 26.  
 

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joBUZuLM_nyrylZXalqyc1qYCyK5jHCg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LG8klrsAgVa3E67t1F6RbAElWZuIgUyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LG8klrsAgVa3E67t1F6RbAElWZuIgUyJ/view?usp=sharing
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Figura 89: Categoria Perspectivas teóricas comunicativo-pedagógicas sobre a formação continuada docente 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

 

9.5.1 Os media 

 

Neste subtópico, discutiremos como ocorrem a aplicação dos media nas práticas 

pedagógicas, considerando o protagonismo docente e discente, e articulação com o currículo 

municipal (subcategoria E, figura 88). Com relação aos docentes e aos recursos midiáticos para 

fins didático-pedagógicos, em um nível mais abrangente do Brasil, a investigação do MECOM 

(2020) apontou que, 60% dos/das professores/as afirmaram usar conteúdos veiculados pelos 

meios de comunicação, tais como músicas, videoclipes, novelas, séries, filmes, propagandas, 

telejornais, jornais ou revistas.  

No caso de vídeos, 34% dos/das participantes responderam incorporá-los ao ambiente 

escolar, através do acesso em plataformas gratuitas, como o YouTube. Nossa investigação 

converge com esses dados, pois encontramos na rede municipal paulistana, 97,55% dos/das 

docentes usarem recursos midiáticos para fins didático-pedagógicos, subdivididos conforme, 

a aplicação “sempre”, “quase sempre”, “raramente”; e, somente, 0,82%, nunca usaram; 

1,63%, não responderam (Figura 90).  
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Figura 90: Respostas da questão: Você utiliza musicais, videoclipes, novelas, séries, filmes, propagandas, 
telejornais, jornais, revistas, etc. (considere os diferentes tipos de mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação) para ministrar aulas? 

 

 
Fonte: Bierwagen (2021). 

 

Encontramos 226 educadores/as citarem quais recursos midiáticos usavam em suas 

práticas pedagógicas, nos fornecendo exemplos. Somente 19 participantes não responderam. 

Entre os recursos citados pelos/pelas docentes, tivemos as seguintes respostas (Figura 91): 

 

Figura 91: Repostas dos/das docentes sobre quais tipos de recursos midiáticos empregam em suas aulas 

 

 
Fonte: Bierwagen (2021).  

Recurso midiático Quantidade Menções/Exemplos

Filmes 32

Músicas 30

Revistas 29 (2) Revista digital 

Videoclipes 27

(2) Videoclipe "Eduardo e Mônica" e (1) Tema de deep 

fake

Curtas-metragens 26

Documentários 18

(1) Tema  tecnologia, (1) Canal "National Geografic" e (1) 

Canal "History Channel"

Jornais 16

(1) Jornal impresso Joca, (3) Jornais digitais, (2) Jornal 

digital "BBC News Brasil" e (1) Jornal digital 

"Sensacionalista"

Séries 15

Propagandas 15

Assuntos: (1)  Alimentos, (1) Língua Inglesa, (1) Stop 

Motion e ( 1) Comerciais de TV 

Telejornais 14 (1) Jornal Nacional

Vídeos 13 (1) Videoaulas 

Animações 9 (1) Anime

Notícias 7

(1)  Impressora 3D, (1) em blog, (1) "UOL" e (1) 

"Globo.com" 

Musicais 6

Entrevistas 7

Rádio 4 (1) Rádio digital e (1) Rádio na internet 

História em Quadrinhos 4 (1) Manga

Outros 20

(3) Blogs, (2) Redes sociais, (1) Aplicativos, (1) Livro 

digital, (1) Programa de TV, (1) Reportagens do "Globo 

Repórter", (3) Novelas, (3) Tutoriais de robótica, (1) 

Jogos online, (1) Fotografia, (1) Memes, (1) Charges e (1) 

Podcast
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Identificamos que os/as docentes assistiram com seus/suas estudantes filmes, como: 

“O menino do pijama Listrado”; “O menino que descobriu o vento”; “Toy Story 4”; “As 

aventuras de Poliana”; “Big size me”; “Click”; “Hotel Ruanda”; “Crianças invisíveis”; “A cura”; 

“Lindas de Maria”; “Confiar”; “Desconectados”; “Estamira”; e “Cyberbullying”. 

Notamos citações de 13 vídeos, 18 documentários e 26 curtas-metragens. Em alguns 

casos, os/as docentes mencionaram o uso dos vídeos com finalidades de assistir temas:  

científicos, motivacionais, informativos, explicativos, instrutivos e educativos. Explorando 

conteúdos diversos: racismo; violência; bullying; cyberbullying; segurança na internet; fake 

news; suicídio; tecnologia; meio ambiente; reciclagem e coleta de lixo; saúde; animais; 

epidemias; redes sociais; direitos humanos; relações étnico-raciais; e objetivos de 

desenvolvimento sustentável da ONU. Temáticas convergentes ao currículo municipal292.  

Os/as professores/as revelaram empregar os vídeos para sensibilizar, gerar debates e 

reflexões sobre um conteúdo/tema específico com os/as estudantes, conforme o 

planejamento da disciplina ministrada. Os/as educadores/as destacaram: o uso do trailer, do 

filme “Star Wars”, para discutir a popularização da ciência, através do cinema e erros 

conceituais; a assistência ao documentário “Privacidade Hackeada”, com a finalidade de 

elaborar um projeto sobre grandes corporações capitalizarem informações sobre cidadãos 

comuns; a utilização de documentários legendados e materiais produzidos, em Libras, com 

estudantes surdo-mudos.  

Os/as mestres/as relataram fazer projetos de produção de vídeos, com os/as 

estudantes, criando:  

 

(1) a reelaboração de contos africanos, usando a abordagem Stop motion; 

(2) videoclipes, de paródias musicais;  

(3) filmes, (minidocumentários de 1 minuto) sobre os problemas locais, contemplando 

várias etapas da escrita, a atuação, filmagens, edição, e, por fim, a apreciação do que foi feito 

por eles/elas; 

(4) curta-metragem, relacionando à luta de “Malala” por direitos às lutas de deficientes 

auditivos; 

(5) minicontos, sobre a diversidade, publicados no Instagram;  

                                                           
292 Temas convergentes ao indicador 14 –Articulação com o currículo da cidade de São Paulo, da Matriz de 
Referência.  

https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpJ2ns4yGR0F3JECq4n8LasF5ItIbSz4/view?usp=sharing
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(6) vídeos informativos, pelo celular, sobre o grêmio estudantil da escola; e 

(7) portfólios na Educação Infantil. 

 

Os/as participantes indicaram a assistência dos seguintes curtas-metragens: "Os 

últimos"; "O dia de Jerusa"; "Salu e o cavalo-marinho"; “Cultura maker: que bicho é esse?”; e 

“O fim do recreio”. 

Dois educadores descreveram experiências, na criação de histórias em quadrinhos, 

através: (1) do editor de apresentação PowerPoint; e (2) da plataforma online “HagáQuê”. As 

fotografias foram citadas “como recurso de registro do professor na Educação Infantil”. Com 

relação aos blogs, houve menções de empregá-los para a disponibilização de atividades aos/às 

estudantes, como recurso de registro diário, em sala de aula, e portal dos projetos coletivos 

escolares. Um educador se referiu à apresentação do conceito de chunks293, linguagem usada 

no WhatsApp, e charges associadas à conjuntura política.  

Alguns/algumas educadores/as citaram a utilização de plataformas de streaming, 

especificamente, 27 participantes, apontaram o YouTube; 7 Netflix; 1 YouTube Kids; 1 Amazon 

Prime; e, dois integrantes, revelaram ter canais no YouTube. Um desses informou:  

 

Ao menos uma vez por semestre, os estudantes elaboram tutoriais ensinando a 

praticar um jogo, brincadeira, esporte, dança, esporte de aventura, capoeira, prática 

circense. Enfim, o que foi tematizado no bimestre. Este conteúdo é publicado no 

meu canal do YouTube.  

 

Nesta perspectiva, para uma educadora, a plataforma YouTube congrega videoclipes, 

curtas-metragens, músicas, documentários, em uma linguagem, a qual os/as alunos/as 

gostam. Um respondente informou desenvolver proposta pedagógica de acompanhamento 

de gameplayers (youtubers, produtores de vídeos jogando), para o estudo da linguagem 

desses/dessas. Nesta abordagem, outro informante respondeu que propôs pesquisas sobre a 

vida de youtubers e seus conteúdos.  

Uma educadora salientou discutir com os/as estudantes sobre um vídeo, do canal do 

“Meteoro Brasil”, “que tratava sobre os efeitos do uso de redes sociais na personalidade das 

pessoas”. Foram mencionados, também: o emprego da rede social Facebook, para criação de 

                                                           
293 Chunks são palavras usadas, em conjunto, de forma frequente, na língua inglesa. Exemplo: I don’t think so 
(Eu acho que não) e Yo’re welcome! (De nada).  
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grupo de leitura e comunicação, de uma turma e uma escritora; e a produção de um telejornal 

sobre a prevenção da dengue, editado e publicado no YouTube, no Facebook e canal da escola. 

Houve relatos de projetos envolvendo a formação de cine-clube, com rodas de discussões, o 

estudo e criação de fake news. 

Um interlocutor informou assistir o programa de TV “Encontro com Fátima Bernardes” 

para tratar sobre o racismo com seus/suas alunos/as. Trinta educadores/as revelaram usar 

músicas em suas atividades pedagógicas. Entre esses/essas, apresentaram: a música popular 

brasileira (MPB), para interpretação das letras; canções, em língua inglesa, cantigas infantis, 

com o objetivo de produzir atividades de alfabetização e letramento; e videoclipes na rádio-

escola. Os nomes de canções citadas foram: “Comida” (Titãs); “O robô” (Toquinho); “A 

felicidade” (Marcelo Jeneci); “Eduardo e Mônica” (Legião Urbana); e letras de música do grupo 

Racionais.   

O projeto Imprensa Jovem foi mencionado por dois respondentes, nas seguintes 

possibilidades e aprendizados: (1) “os alunos aprendem a fotografar, filmar, editar e divulgar 

imagens”, e, além disso, fazem “formatações, usam softwares e criam blogs”; (2) os/as 

discentes realizaram várias visitas e entrevistas, abordando sustentabilidade e diversidade de 

culturas, nos espaços do “Mês Afro”, “Museu de Anatomia” e de “Oceanografia da USP”, 

“Palestra de Mulheres Cientistas”, “Expojapão”, e atividades na escola. 

Os/as participantes assistiram séries para o desenvolvimento de determinadas 

temáticas, por exemplo: 5 docentes, citaram a série “Black Mirror”, para discutir os impactos 

da tecnologia na sociedade; e 1, a série “Sex Education”, com o objetivo de abordar bullying e 

sexualidade. Uma professora afirmou compor seu trabalho pedagógico com media 

diversificados, no trabalho com gêneros textuais em língua portuguesa.  

 

9.5.2 Os recursos tecnológicos usados pelos/pelos docentes 

 

Neste subtópico, apresentaremos com ocorrem a aplicação dos recursos tecnológicos 

nas atividades pedagógicas, considerando a participação ativa dos/das docentes e discentes, 

e articulação com o currículo municipal (subcategoria E, figura 88). Conforme tratado no 

capítulo 6, a formação continuada está vinculada ao fazer pedagógico, e isso se revela nas 

proposições de projetos, e aulas feitas pelos/pelas docentes através dos recursos didático-
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tecnológicos. Para tanto, indagamos quais eram as atividades pedagógicas propostas 

pelos/pelas educadores/as com dispositivos tecnocomunicativos (Figura 92).  

 

Figura 92: Proposições educativas com dispositivos tecnocomunicativos 

 

 

Fonte: Bierwagen (2021).  

  

Observamos que mais de 50% participantes solicitaram pesquisas através da internet, 

isto é, 62,45% (153) dos/das docentes; 55,51%, (136) usavam aplicativos e softwares de 

computadores; e 51,84%, produções com editores de texto. Um número elevado de docentes 

propôs atividades pedagógicas usando a internet, mediante regras (40,80% ou 122) e com 

segurança (40,39% ou 121). Por um lado, um quantitativo relevante de educadores/as 

instigaram: as produções de vídeos, animações e/ou histórias em quadrinhos (46,12% ou 113); 

debates e produções de apresentações (40,82% ou 100); e interpretação de textos 

armazenados em meios digitais (37,96% ou 93). De outro lado, uma quantia menor de 

docentes, estimularam propostas com elaboração de gráficos e planilhas (25,71% ou 63); 

aplicativos de celulares (22,04% ou 54); compartilhamento/armazenamento de arquivos em 

‘nuvem’ (21,63% ou 53); via blogs pessoais (13,88% ou 34); e, redes sociais (9,80% ou 24). 

Entre tais recursos, os/as docentes destacaram algumas propostas pedagógicas 

específicas. Por exemplo, na área de robótica e cultura maker, houve menções de criação de: 

estruturas 3D do jogo Minecraft; utensílios de cozinha feitos em impressoras 3D; robôs com 

sucatas; recursos assistivos; e, ‘mão articulada’ com materiais recicláveis. Além disso, citaram: 

Atividade que solicita para seus alunos/as Docentes 

Pesquisa de textos, sites e vídeos na internet 153

Uso de softwares e aplicativos em computadores 136

Produção de textos ou outras atividades em programas de edição de texto 

(Word, por exemplo) 127

Uso da internet mediante regras, após orientações e/ou discussões 122

Uso da internet com segurança, após fornecer orientações 121

Produções de vídeos, animações e/ou histórias em quadrinhos digitais 113
Promoção de debates e produção de apresentações por meio de editores de 

apresentação 100

Interpretação de textos que estão armazenados em meios digitais 93

Elaboração de planilhas, tabelas e gráficos eletrônicos 63

Utilização de aplicativos de celulares 54

Uso de compartilhamento e armazenamento de arquivos (como por exemplo 

Google Drive ou Dropbox) 53

Realização de atividades via redes sociais (Facebook, Whatsapp por exemplo) 34
Realização de atividades via blog pessoal - produzido pelo professor/a 24
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aulas ‘desplugadas’ com experimentos e atividades manuais; gamificação na produção de 

periféricos adaptados de computador para deficientes visuais; e, criação de jogos eletrônicos.  

Os/as educadores/as mencionaram diferentes recursos – plataformas, aplicativos, 

programas - associados às suas propostas pedagógicas, como, por exemplo: Scratch e 

Code.org (linguagem de programação); Canva (confeccionar cartazes); Paint 3D294 (produção 

de vídeos); Google Earth295 (geotecnologia e construção do trajeto do/da aluno/a até a 

escola); Minecraft (criação de ambiente feudal); Audacity296 (reescrita de filmes e locução); 

Geogebra297(estudo da Geometria); Pivot Animator298(psicomotricidade); PowerPoint (feitura 

de jogo de perguntas – quizz); Google Docs299(construção de textos coletivos); Google 

Forms300 (elaboração de questionários, provas); “Fábrica de aplicativos”301 (criação de 

aplicativos e jogos); Excel (cálculo do tamanho dos planetas solares, a partir do diâmetro de 

cada um); Little Alchemy302; Storyboard303 (produção de textos narrativos); Wix304 (elaboração 

de sites); Google Maps305(localização de rua do livro “Contos da Rua Brocá”); site Phet  

Interactive Simulations306; Khan Academy307; e, confecção de QrCodes.  

Percebemos uma gama heterogênea de aplicativos, plataformas online e softwares 

aplicados aos conteúdos e às estratégias didático-pedagógicas. Isso revela os/as docentes e a 

                                                           
294 Paint 3 D é um programa usado para modelagens 3D. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-
us/p/paint-3d/9nblggh5fv99?activetab=pivot:overviewtab.  
295 O Google Earth é um programa desenvolvido pelo Google, que tem o objetivo de apresentar um modelo 
tridimensional do globo terrestre, a partir de imagens de satélite. Disponível em: 
https://www.google.com/earth/.  
296 Audacity é um software de edição de áudio. Disponível em: https://www.audacityteam.org/ 
297 Geogebra é um aplicativo para o estudo de Matemática. Disponível em: 
https://www.geogebra.org/classic?lang=pt.  
298 Pivot é um programa usado para edição de imagens e animações. Disponível em: https://pivotanimator.net/ 
299 Google Docs são pacotes de aplicativos, que podem ser compartilhados e armazenados em um drive virtual. 
Disponível em: https://www.google.com/docs/about/. 
300 Google Forms é um recurso para criação de questionários, pesquisas, etc. Disponível em: 
https://www.google.com/forms/about/. 
301 Fábrica de aplicativos é uma plataforma online, que permite a criação de aplicativos. 
302 Little Alchemy é um jogo, que possibilita combinar objetos para criação de outros. Disponível em: 
https://littlealchemy.com/. 
303 Storyboard é uma plataforma online, a qual permite a organização de imagens sequenciais com o objetivo de 
produzir um filme, animação ou gráficos com elementos interativos. Disponível em: 
https://www.storyboardthat.com/pt. 
304 Wix é uma plataforma online, a qual possibilita a criação e edição de sites, em HTML5, e para celulares. 
Disponível em: https://pt.wix.com/. 
305 Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite desenvolvido pelo 
Google. Disponível em: https://www.google.com/maps. 
306 O site apresenta simulações nas áreas de Matemática, Física, Geografia, etc. Disponível em: 
https://phet.colorado.edu/ 
307 Khan Academy é uma plataforma de conteúdos/exercícios de Matemática, Ciências, etc. Disponível em: 
https://pt.khanacademy.org/. 

https://www.microsoft.com/en-us/p/paint-3d/9nblggh5fv99?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/p/paint-3d/9nblggh5fv99?activetab=pivot:overviewtab
https://www.google.com/earth/
https://www.geogebra.org/classic?lang=pt
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escola, menos resistentes à incorporação dos ‘recursos’ didático-tecnológicos, integrando-os 

às/aos aulas/projetos. Podemos, também, inferir que estes recursos, como apontados 

pelos/pelas docentes, anteriormente, foram utilizados na apropriação de conteúdos 

disciplinares e/ou se apresentaram como maneiras de motivar estudantes, tornando a aula 

mais atraente. 

As temáticas abordadas foram diversificadas: bolha informacional; fake news; 

objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU; segurança na internet e redes sociais; 

cultura africana; tecnologia 3D; internet das coisas (IOT); propriedade intelectual; bullying; 

cyberbullying; florestas brasileiras; período militar; suicídio entre adolescentes; papel da 

mulher na sociedade; cultura e história dos estados brasileiros; símbolos e ícones dos 

dispositivos de celulares e computadores.  

Tais temas circulam pelos veículos midiáticos, no debate da opinião pública, e 

demonstram a preocupação docente, em levar para a sala de aula, conteúdos alinhados à vida 

cotidiana, fora da escola. Tal assertiva denota, também, os/as docentes estarem tratando na 

escola as mensagens difundidas pelos dispositivos tecnocomunicativos. Mensagens que são 

“reveladas, referidas, discutidas, afirmadas, negadas, promove[m] valores, incidindo em 

comportamentos, etc., ganhando, muitas vezes, independência com relação aos eventuais 

locus maquínico de sua produção” (CITELLI, 2015, p. 65). 

 

9.5.3 Dispositivos tecnocomunicativos nas atividades didático-pedagógicas: algumas 

reflexões 

  

Em uma das atividades, a professora exemplificou a produção coletiva de uma revista: 

 

Junto com os alunos criamos uma revista. A pesquisa do material para confeccionar 

o fascículo, além de ter sido feito completamente na web, usamos o armazenamento 

em nuvem para guardar o material. Além disso, os alunos fizeram entrevistas em 

vídeo, registraram momentos de execução das ações do projeto em fotos, trocaram 

muitos e-mails, e socializaram o resultado do projeto em banners, e projeção de 

imagens. 

 

A docente, conquanto não saibamos a temática da revista, buscou incorporar recursos 

tecnológicos e meios de comunicação diversificados, como e-mail, fotos e a oralidade. A 

proposição docente trouxe-nos algumas reflexões. Observamos que, ela introduziu a pesquisa 
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na internet, o registro fotográfico e a elaboração de vídeos, de modo a entender a gramática 

desses recursos, estendendo a possibilidade, de incorporar experiências proporcionadoras de 

contato com diferentes linguagens, múltiplas alfabetizações, letramentos midiáticos e 

informacionais. Levantamos como hipótese, quando a professora disse criar a revista, e o 

registro das atividades, em conjunto, com os/as estudantes, ela ter empreendido uma 

proposta pedagógica, na qual, o processo foi educomunicativo. Além disso, podemos inferir, 

usando os parâmetros do DigCompEdu, que essa docente teria a proficiência do nível Líder 

(C1), ou seja, promove a comunicação e a criação de conteúdo digital produzido por 

estudantes. Entretanto, convém ressaltar que, nosso universo investigado, a rede municipal 

paulistana apresenta como diferencial formações docentes com proposições 

educomunicativas e de tecnologias de informação e comunicação, pautadas em políticas de 

formação e de educomunicação.  

Na perspectiva educomunicativa, o/a docente poderá englobar tais recursos, em suas 

atividades/projetos/aulas, de modo a não se limitar a instrumentalidade, e ao mero 

conhecimento de novos aplicativos, plataformas, etc. Contudo, ele/ela extrapolará o 

entendimento das funcionalidades técnicas das TIC e dos media, refletindo sobre o seu 

ser/fazer, em diálogo, com seus pares. Nas formações notamos existir, de um lado, esforços 

de rompimento com abordagens instrumentalizadas dos dispositivos tecnocomunicativos, 

bem como a escuta das vozes e culturas dos diferentes atores sociais. E de outro lado, até o 

momento, resistem propostas formativas voltadas para os procedimentos técnico-

operacionais.  

Percebemos nas respostas docentes, uma multiplicidade de aplicativos, plataformas 

online e softwares agregados aos conteúdos e às estratégias didático-pedagógicas. Contudo, 

não foi perceptível se essa incorporação era crítica e dialógica, ou seja, se questionava as 

relações de poder no ecossistema educativo, abrindo-o a participação dos diferentes atores 

que o compõem. Com tais participações, é possível transformar a escola em um campo de 

expressões múltiplas, de linguagens híbridas, da criação de novas formas de comunicação e 

integração das existentes, de recuperação das culturas não legitimadas, da escuta de vozes, 

da leitura de imagens invisibilizadas, da leitura crítica dos media e da análise crítica das 

funções das tecnologias de informação e comunicação.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nd6p-bSTnVe0TRn33d3jd2AXlaxAAA_g/view?usp=sharing
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Veja o mundo de outras perspectivas.  
Tente o novo todo dia.  
O novo lado, o novo método, o novo sabor, 
o novo jeito, o novo prazer, o novo amor”. 
(Clarice Lispector, Mudança) 

 

Averiguando todo o processo investigativo vivenciado, o qual envolveu leituras, aulas 

na pós-graduação, os eventos, os debates, as orientações, as discussões e as pesquisas com 

o grupo Mediações Educomunicativas, a coleta e a análise de dados, é crível afirmar que o 

Doutorado foi uma experiência na qual se efetiva (trans)formações, algumas vezes bruscas, 

como nas fases da metamorfose da borboleta. Modificações na visão de mundo, na 

ampliação das perspectivas teóricas e das metodologias de pesquisa.  

Como resultado de experiência tão formativa é indispensável evidenciar algumas 

considerações. Inicialmente, o processo metodológico da recolha e análise de dados com 

base nas  pesquisas da interface Comunicação/Educação, envolveram um grande desafio de 

descobertas, movimentos trans/interdisciplinares e (des)construções das formas de 

defrontar a amplitude temática, com as maneiras de entrevistar, aplicar os questionários, 

observar as formações, com o tempo de análise dos dados e com os modos de dialogar com 

os/as autores/as.  

O processo foi transformador, porque exigiu amadurecimento da sensibilidade, da 

criatividade e da consciência, na qual, uma pesquisa não se finda neste trabalho. Ou seja, 

algumas lacunas permaneceram e incongruências não puderam ser elucidadas. Foi primordial 

(des)construir a idealização em que uma tese fecha e finaliza uma problemática. Ao contrário, 

a consciência do inacabamento (FREIRE, 1993; 2001) nos fez entender as constantes 

(re)elaborações do fazer acadêmico da abordagem qualitativa, pois demonstra o tratamento 

das conexões e das experiências humanas, em uma perspectiva educomunicativa, e o 

reconhecimento que há sempre algo a ser mencionado em novos horizontes de investigação. 

A presente tese percorreu um longo caminho de indagações, de ‘escuta’ dos dados, 

das vozes dos/das participantes e na vigilância epistemológica e metodológica. As 

observações possibilitaram captar vozes, gestos, posturas de docentes e formadores/as, 

registrando suas percepções sobre a formação continuada. Além disso, conseguimos 

acompanhar alguns dos ecossistemas formativos para/com/sobre os dispositivos 
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tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas na rede municipal de São Paulo, nos núcleos 

de Educomunicação, Tecnologias para Aprendizagem e na escola. Pelos questionários, 

pudemos quantificar dados, de modo amostral, e delimitar características/descrições, 

práticas pedagógicas e opiniões dos/das docentes. Com nossas entrevistas, mapeamos como 

mestres/as, gestores/as, formadores/as percebem e ressignificam sua imagem, o 

desenvolvimento profissional, e a sua realidade formativa e pedagógica.  

Retomando o título da tese Vozes docentes da (trans)formação na perspectiva da 

Comunicação/Educação, destacamos, ao longo das análises, a relevância do exercício 

docente, em sua dimensão multidimensional, de componentes subjetivos e objetivos, na 

constituição da identidade profissional, na formação continuada, das relações institucionais, 

da configuração das sociabilidades e dos significados mediados pelos dispositivos 

tecnocomunicativos. Além disso, é uma profissão, que exige lidar com desafios diários, diante 

das situações produzidas pela sociedade complexa, fluída, globalizada, interconectada, 

desigual e mercantilizada.  

Neste ínterim, é preciso valorizar os saberes docentes plurais (TARDIF, 2014), 

construídos a partir de uma multiplicidade de mediações entre a prática pedagógica, 

conhecimentos, experiências, e as percepções construídas nas formações iniciais e 

continuadas. Reconhecemos que, os currículos dos cursos de licenciatura precisam ser 

modificados para formar futuros/as educadores/as, conscientes do papel da Comunicação e 

Educação nos processos didáticos, e nas relações escolares. A formação continuada não 

supre as lacunas das aulas na licenciatura. Contudo, tal formação pode se constituir um 

espaço-tempo de diálogo e exercício da práxis reflexiva coletiva sobre a identidade docente, 

e o seu papel como um dos possíveis agentes transformadores das estruturas sociais 

desiguais.  

Neste sentido, Paulo Freire (2001) propõe a práxis reflexiva permanente, como 

orientadora das formações continuadas de educadores/as, ou seja, um processo constante e 

ininterrupto, durante o exercício profissional, e na vida pessoal, baseando-se na premissa do 

“saber que podemos saber mais” (FREIRE, 1993, p. 20). Tal práxis deve levar os/as 

professores/as a ter ações educomunicativas, isto é, promotoras de transformações da 

sociedade onde vivem, e não terem atitudes, as quais demonstram serem instrumentos das 

classes hegemônicas, privilegiando a comunicação unidirecional e a opressão das classes 

populares (BOURDIEU, 1992, FREIRE, 1993, GIROUX, 1997; GIDDENS, 2003; MARTÍN-
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BARBERO, 2014; CITELLI, 2017). Ademais, no exercício da práxis reflexiva, torna-se 

imprescindível, evitar o silenciamento das vozes docentes, e potencializar a desconstrução 

de imagens nos veículos midiáticos, nas quais, o papel do professorado é deslegitimado por 

estigmas, estereótipos, caricaturas (uma de nossas hipóteses), como, por exemplo, nas 

figuras de: mau/bom professor/a, missionário/a, visionário/a, sindicalista nostálgico (CITELLI, 

2012), dentre outros.  

Vale ressaltar que a dificuldade em tratar o tema da formação docente, também, está 

associada às especificidades da profissão, afetada por outras questões. Como exposto, a 

constituição da identidade docente é atravessada por um conjunto de fatores:  historicidade, 

contexto sócio-político, deslocamentos, pluralidade de vozes, significados elaborados por 

intermédio de veículos de comunicação associados aos protocolos, às competências e às 

normas inerentes ao exercício profissional. Consequentemente, a visão estigmatizadora, 

rotulada e estereotipada dos/das educadores/as desvaloriza sua complexa construção 

identitária, podendo causar interferências no exercício da docência. Intervenções geradoras, 

possivelmente, de propostas pedagógicas acríticas nas salas de aulas, e aparentemente, 

‘neutras’, porém, reprodutoras das desigualdades sociais. 

O tema da formação continuada brasileira não é fácil de ser tratado devido à sua 

abrangência. Porém, foi essencial pontuar sinteticamente o histórico desse processo, seus 

desdobramentos e alguns imbricamentos políticos, sociais, educacionais e individuais. A 

complexidade e o entendimento analítico dessa temática deve-se, também, porque o 

ser/fazer docente não é uma expressão simples de definir, tem nuances e diferentes maneiras 

de operar, constituindo um mosaico de identidades e profissionalidades. Além disso, versar 

sobre a formação docente para a Comunicação e novas tecnologias envolve transitar em campos 

diferentes – Comunicação, Educação, Linguagem, Tecnologia, etc.  Por isso, buscando englobar as 

referências teóricas dessas áreas, os capítulos sobre a imagem docente nos veículos midiáticos, a 

interface Comunicação/Educação e percurso da formação continuada docente brasileira 

tornaram-se extensos e abundantes.   

Expusemos as sistematizações de alguns/algumas pesquisadores/as acerca dos 

saberes docentes. Investigações que, agregaram o entendimento da formação continuada 

como um processo complexo, porque envolve reconhecer a multifacetada identidade 

humana, o enfrentamento das incertezas, a indagação autônoma sobre a profissionalização, 

a reflexão que se dá por meio do ato de investigação da/na prática em sala de aula e com os 



333 
 

pares na comunidade escolar (NÓVOA, 1991; DEMO, 1996; ZEICHENER, 1997; ALARCÃO, 2003; 

MORIN, 2004; PIMENTA, 2005a).  

Em consonância com tais teóricos e teóricas, os/as docentes pensam a formação 

continuada, como essencial ao crescimento pessoal e profissional, apercebendo-se dos 

dilemas da profissão e de questões relevantes da educação atual. Consideram ser essencial o 

compartilhamento de práticas pedagógicas entre pares, como uma estratégia de formação 

continuada. Através dos discursos dos/das educadores/a descobrimos que, buscam a 

constante (trans)formação continuada, com a finalidade de contribuir para as mudanças nas 

práticas pedagógicas.  

Os/as mestres/as asseveraram a necessidade de serem protagonistas em suas 

carreiras. Em linhas gerais, as falas do professorado dialogam com o imaginário do papel 

docente veiculado, em alguns meios de comunicação, isto é, a finalidade de ter uma missão 

no magistério. Por exemplo, no desenvolvimento de atributos, como ser: inspirador/a, 

modificador/a, reinventor/a, emancipador/a e investigador/a. Evocar tais ideias, como 

representativas da docência é essencial, no entanto, as mudanças não dependem somente 

dos/das professores/as, mas de muitos outros aspectos. Um dos primeiros, é o entendimento 

social coletivo da “complexidade do trabalho com o qual [os/as educadores/as] estão 

implicados[/as]” (CITELLI, 2012, p. 17).  

Atestamos nos discursos docentes a compreensão do projeto educativo de uma nação, 

como sendo construído coletivamente, envolvendo os diferentes agentes da sociedade. 

Como, por exemplo, na construção de políticas públicas contínuas de valorização 

profissional, formação, investimento em infraestrutura, etc. Ao buscarmos uma Educação 

democrática e inclusiva, os objetivos educativos deveriam ser prioridades nas agendas 

políticas e governamentais brasileiras. Mas, constatamos isso? Durante o ano de 2020 e início 

de 2021, com a pandemia Covid 19, as escolas foram fechadas, no momento da escrita desta 

tese. Contudo, pouco foi efetuado para favorecer o acesso ao ensino remoto, a reestruturação 

e o investimento em infraestrutura dessas instituições, a valorização e apoio formativo aos/às 

docentes, os/as quais passaram a trabalhar remotamente, em seus lares. Diante desse 

cenário, a pergunta que fazemos é: Qual é a Educação que buscamos? Se o objetivo é a 

alcançar uma educação pública igualitária, de fato, na qual, seu fortalecimento “seria a maior 

inovação na Educação brasileira”, como disse uma das participantes desta pesquisa, só se 

consolidaria, se essa fosse prioritária para o país, inclusive em momentos calamitosos.    
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Identificamos, também, o requisito incessante de domínio de novas tecnologias por 

parte dos/das professores/as, bem como a importância de se prover formação em serviço, 

que seja de qualidade, para de fato auxiliá-los/las (CITELLI, 2015, 2017). Depreendemos nos 

discursos professorais, a emergência de se atualizarem no uso de dispositivos 

tecnocomunicativos, aplicando-os ao seu ser/fazer docente, reverberando, assim, nos 

projetos pedagógicos produzidos, a fim de proporcionar aprendizagens aos/às discentes. 

Concordamos com tal assertiva, com cautela, pois na imersão nas atividades urgentes tais 

atores, podem deixar de refletir sobre sua própria existência, pois não se dão “conta de 

perguntas-chave que [deveriam se] fazer quanto ao dispêndio de tempo relacionados ao como 

[estão] consumindo, por quê, para quê” (FALCÃO, 2017, 34).  

E, em se tratando da formação docente, possivelmente, se esquecem da reflexão 

essencial sobre qual é o papel das tecnologias de informação e comunicação e dos media 

nas atividades didáticas. Os/As mestres/as podem realizar uma busca contínua de cursos, 

com o objetivo de se atualizarem nos conhecimentos de novas plataformas, aplicativos, 

programas, etc.; não tendo tempo sequer de avaliarem criticamente suas reais necessidades 

formativas e como operam tais recursos tecnológicos. O que nos leva a questionar, também, 

se a necessidade de ‘consumir’ cada tecnologia nova ou da ‘moda’ para aplicar em sala de 

aula, não os/as está levando a aderi-las de modo acrítico. Ou ainda, movê-los/las a considerar 

a mera introdução de dispositivos tecnocomunicativos geradores de aulas inovadoras.  

Em conformidade com o entendimento de Freire (2001, p. 71), dos “pacotes de 

cursos”, que “transpiram autoritarismo”, produzidos por técnicos de educação, nas vozes 

docentes, nos deparamos com o desejo de que as formações sejam elaboradas com eles/elas. 

Similarmente, tais vozes devem ser ‘ouvidas’ na elaboração de documentos normativos e na 

formulação de políticas públicas. Compreendemos tais políticas serem elaboradas por uma 

pluralidade de atores, e certamente, quando se trata da Educação envolve todos/todas, mas 

não podem ser excluídos educadores/as e estudantes. O fortalecimento de uma Educação, 

efetivamente, igualitária, democrática e emancipadora, um dos motores das aspirações 

educomunicativas, perpassa pela inclusão dos diferentes agentes sociais.  

Neste direcionamento, ao caracterizarmos o contexto sociopolítico e as políticas de 

formação do município de São Paulo, um dos nossos objetivos, constatamos que, a formação 

docente na rede municipal de São Paulo é fruto de políticas de valorização do magistério, 

incluindo-a na jornada de trabalho (Jornada Integrada Especial de Formação). Além disso, a 
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progressão da carreira dos/das professores/as paulistanos/as está associada à participação 

nos espaços-tempos formativos. Tal política decorre dos movimentos de lutas dessa categoria 

de trabalhadores/as. No âmbito da Comunicação e novas tecnologias, a experiência docente 

e as políticas formativas culminaram na criação dos Núcleos de Tecnologias e de 

Educomunicação. Com os apontamentos anteriores, reconhecemos que o nosso universo 

investigado, a rede municipal paulistana, apresenta como diferencial formações docentes com 

proposições educomunicativas e de tecnologias de informação e comunicação, pautadas em 

políticas de formação e de Educomunicação.  

Verificamos a existência de um de currículo de Tecnologias para Aprendizagem, que 

apesar de ser construído com especialistas da área, levou em consideração as experiências 

docentes, elaboradas historicamente pela rede municipal. Professores/as participaram da 

elaboração do documento. Identificamos o esforço, a dedicação e o planejamento dos/das 

formadores/as do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, em realizar atividades 

formativas, que contemplassem elementos norteadores do currículo municipal, específico das 

Tecnologias para Aprendizagem, com incentivo ao emprego de metodologias ativas, 

linguagem de programação, robótica, gamificação, etc. (SÃO PAULO, 2019b, 2019c). 

Percebemos os/as docentes serem protagonistas nos processos formativos, quando 

participaram ativamente nas atividades propostas, contudo, não foram eles/elas os 

elaboradores/as das etapas formativas. Notamos, também, educadores/as realizarem 

formações com os pares, o que demonstra a valorização dos saberes docentes.  

As práticas e formações educomunicativas, cuja adesão de formadores/as, docentes, 

estudantes e comunidade, no município de São Paulo, nos últimos vinte anos, do Núcleo de 

Educomunicação, teve longa trajetória, e inclusive, foram fortalecidas por portarias e leis, as 

quais proveem recursos financeiros e implementação de projetos nas escolas. (SÃO PAULO, 

2004, 2005, 2008, 2016, 2019a). Os ecossistemas formativos, em sua gênese, dialogaram com 

o universo acadêmico, o de Educomunicação, com o Núcleo de Comunicação e Educação da 

USP, e o de Tecnologias para Aprendizagem, com o Núcleo de Tecnologia Aplicada da 

UNICAMP.  

Para sabermos se existe comunicação, entres as práticas pedagógicas desses núcleos, 

exigiria maior aprofundamento nas atividades pedagógicas dos/das educadores/as da rede 

paulistana. Desta forma, identificamos um encaminhamento para esta investigação. Contudo, 

encontramos indícios sinalizadores, os quais indicaram alguns/algumas docentes buscarem a 
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convergência de linhas de trabalho, fundamentadas por diferentes perspectivas. Por exemplo, 

os/as POEDs entrevistados/as foram docentes, que além das formações específicas da sua 

função, também, realizaram as formações de Educomunicação. Esses/essas mestres/as 

levaram adiante, em suas escolas, projetos como a Imprensa Jovem. 

Algumas normativas como a DigiCompEdu, da Comissão Europeia, preconizam a noção 

pragmática, na qual, os/as educadores/as devem ter um checklist completo de competências 

técnicas (produzir recursos digitais, gerir TIC, usar aplicativos, etc.), relativas aos dispositivos 

tecnocomunicativos. Entendemos que, tal finalidade na formação de professores/as, 

convertendo-os/as em ‘operadores/as competentes’ de tais recursos, podem torná-los/as 

consumidores/as acríticos/as destes equipamentos e suas linguagens, pois, não reconhecem 

amplamente o que significam, a quem representam (vozes, ideologias, etc.), para quem e o 

porquê comunicam. É indispensável, como alerta Buckingham, o/a docente compreender 

“como opera o capitalismo digital”,“o funcionamento dos sistemas de algoritmos”, “de 

pesquisas de recomendação”, “as dimensões econômicas da internet”, “como os dados são 

comprados e vendidos”, para estar em condições de escolher por si mesmo/a (CALIXTO et al., 

2020). Contudo, manifestamos ser necessário aprender as funcionalidades dos media e das 

tecnologias de informação e comunicação, pois conhecer “os requisitos impostos pelas 

operacionalidades suscitadas pelos dispositivos comunicacionais” (CITELLI, 2015, p. 63), é um 

dos elementos relevantes na formação docente na visão educomunicativa.  

Os dados apresentados possibilitaram confirmar nossa hipótese inicial, na qual, na 

formação para/com/sobre os dispositivos tecnocomunicativos e as linguagens midiáticas é 

primordial dispor da perspectiva da interface Comunicação/Educação, mais ampla e 

abrangente no entendimento de que os processos de comunicação na escola têm influência 

da cultura e da sociedade. Ou seja, tal compreensão possibilita os sujeitos terem condições 

de efetuar múltiplas alfabetizações e letramentos – digitais, midiáticos, informacionais, etc. 

Procedimentos, que podem ser fundamentados e motivados por concepções teóricas críticas, 

ou não, além de serem aprendidos e exercitados constantemente, assim como a leitura e 

escrita de um idioma. Na rede municipal, notamos a existência de incipientes espaços-tempos 

destinados à formação nesse âmbito.  

Percebemos nas práticas pedagógicas e de formação que, embora os/as docentes não 

sejam protetores/as morais dos/das discentes, buscaram promover temáticas na sala de aula, 

que circulam cotidianamente, nos veículos de comunicação, como: a desinformação (fake 
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news, deep fake), segurança online, cyberbullying, suicídio na adolescência, discursos de ódio, 

dentre outros. Os/as participantes desta pesquisa trouxeram elementos relevantes para nossa 

reflexão na formação para a comunicação e novas tecnologias.   

Concernente às alfabetizações e letramentos midiáticos/informacionais, os/as 

participantes julgam a necessidade da formação inicial, em uma ótica educomunicativa e as 

formações continuadas deveriam se constituir espaços-tempos, nos quais, a construção do 

conhecimento aconteça por meio do diálogo. Além disso, tais docentes veem a essencialidade 

em desenvolver tal alfabetização/letramento, a partir de características associadas ao desejo 

em aprender, à curiosidade, à pesquisa, à parceria com estudantes, à colaboração entre pares, 

à autonomia e ao conhecimento do papel dos dispositivos tecnocomunicativos na sociedade. 

A pandemia de Covid 19 evidenciou a emergência da formação nesta temática. 

Um dos objetivos desta pesquisa era o de conhecermos, categorizarmos e analisarmos 

os programas de formações continuadas, promovidas pelo Núcleo de Educomunicação, pelo 

Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem e pelas reuniões coletivas da Jornada Especial 

Integral (JEIF), nas escolas da prefeitura de São Paulo. Adicionalmente, constatar as 

estratégias de ação (projetos pedagógicos/sequências de aula) dos/das formadores/as nas 

propostas formativas. Desta forma, fizemos imersão em alguns ecossistemas formativos para 

captarmos objetivos e ações pedagógicas, comparando-os com nosso arcabouço teórico. No 

percurso investigativo, nos deparamos com descobertas e vislumbramos reflexões. 

Nos ecossistemas formativos, da rede municipal de São Paulo, detectamos a 

coexistência do reconhecimento do protagonismo docente, do seu papel no ser/fazer 

pedagógico, com a formação para a comunicação e dispositivos tecnocomunicativos (vídeos, 

jogos, blogs, etc.), ora fortemente ancorada nos processos operacionais, ora em proposições 

refletindo sobre seus usos, seus papeis, sentidos e significados produzidos por eles. 

Consideramos os projetos formativos, os quais conciliaram os objetivos de reflexões e 

procedimentos operacionais, como relevantes, e uma das maneiras de se formar através das 

tecnologias de informação e comunicação e dos media.   

 Nos ecossistemas formativos do Núcleo de Educomunicação e Tecnologias para 

Aprendizagem, os/as professores/as foram incentivados a utilizar os dispositivos 

tecnocomunicativos nas práticas pedagógicas. Contudo, existem divergências, e nos cursos de 

Educomunicação notamos os processos formativos ‘lançarem sementes’, por assim dizer, de 

reflexões sobre os media e as TIC, enquanto no Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, os 
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procedimentos operacionais foram mais valorizados, especificamente, nas oficinas de 

robótica, edição de vídeos, gamificação e impressora 3D. Alguns/algumas POEDs, 

consideraram a formação tecnológica relevante no exercício da função, pois ela os habilita a 

resolver os problemas técnicos do dia a dia do Laboratório de Informática Educativa/Educação 

Digital.  

 Nos espaços-tempos formativos mensais dos/das POEDs, verificamos tais 

professores/as, que ‘sabiam muitas coisas’ sobre as atividades pedagógicas, transmitirem 

suas experiências aos seus pares, nas oficinas de jogo, robótica, impressora 3D e edição de 

vídeos. Isso é diferente do que tem sido realizado em muitos sistemas educativos, os quais 

‘compram pacotes’ de especialistas (Fundação Lemann, Instituto Natura, etc.), para formar 

docentes em novas tecnologias. Notamos a valorização dos saberes dos/das mestres/as. 

Malgrado, as formações fossem conduzidas pelos/pelas docentes, percebemos terem cunho 

de adesão incondicional das tecnologias de informação e comunicação apresentadas aos/às 

participantes. Ou seja, houve a demonstração das TIC nas oficinas, cabendo aos/às 

participantes aprender os procedimentos visualizados e aplicá-los em sala de aula. 

Presenciamos poucas discussões sobre os impactos desses dispositivos na vida dos/das 

estudantes e do próprio/a educador/a. Exemplificando a assertiva anterior, as oficinas de 

impressora 3D, onde evidenciamos aspectos técnicos-operacionais referentes às instalações 

e configurações, foram associadas ao desenvolvimento do empreendedorismo individual, e as 

oficinas de gamificação, robótica, estiveram relacionadas às aplicações nas práticas 

pedagógicas e disciplinas curriculares. Mas, tais oficinas não ampliaram o debate, incluindo 

outras facetas destes recursos.  

Vislumbramos que, nas formações da impressora 3D poderiam ser discutidas quais 

eram as finalidades do uso desse equipamento. Levantamos como hipótese, se aprender a 

usar tais impressoras teriam objetivos de formar cidadãos/ãs empreendedores/as, na cultura 

maker, faça-você-mesmo, isto é, futuros empresários/as de si mesmos/as, ‘livres’ para 

patrocinar a vida, sem serem subordinados a chefes. Desta forma, se apresentarem como 

sujeitos de desempenho “mais rápidos e eficientes, “não est[ando] submissos a ninguém”, 

salvo a eles/elas próprios/as (HAN, 2017, p. 101). Ou, se as finalidades de conhecer tal 

dispositivo era estimular a criação de ideias e produtos novos, ou o inverso, proporcionar 

meras cópias dos conhecimentos existentes e disponíveis nas redes da internet. As oficinas de 

gamificação nos propiciaram alguns questionamentos. Por exemplo: sobre o entendimento 
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de qual seria o significado de ser/estar em um mundo virtual; a compreensão do sentido e as 

percepções identitárias ocorridas na criação de avatares ou cibercorpos e mundos virtuais; e, 

se todos os assuntos na escola precisam ser gamificados para serem mais interessantes. Nas 

oficinas de edição de vídeos, consideramos ser bastante relevante debater e refletir sobre as 

edições de imagens, em nossa vida particular e social, o que representa ser/estar um mundo 

editado, no qual, a maioria das imagens que nos chegam são alteradas. Até mesmo pessoas 

comuns editam imagens cotidianas para ‘postar’ em suas redes sociais. Pensamos em quais 

são os objetivos de tal edição, se é para criar novos significados ou reproduzir os já existentes, 

na ótica de uma sociedade espetacularizada, na qual o poder do fetiche imagético ocorre 

enquanto o espetáculo, é visto “como um conjunto de imagens”, e não como de fato é, 

“relações sociais mediadas por imagens” (DEBORD, 1997, p.14).  

Nos cursos do Núcleo de Educomunicação, embora as propostas fossem sistematizadas 

pelos/pelas formadores/as, não em conjunto com os educadores/as, a criação de um 

ambiente proporcionador de diálogo possibilitou algumas reflexões sobre o papel da 

docência. Tal ecossistema permitiu aos/às participantes exporem suas visões de mundo e os 

processos internos, os quais passam pela identidade e formação, de (des)construção, de 

leitura crítica dos media e das tecnologias de informação e comunicação, e valorização, ou 

não, das muitas culturas brasileiras, inclusive as desprivilegiadas como a indígena e a negra. 

Nesses espaços-tempos formativos os/as formadores/as estabeleceram os processos 

pedagógicos e elaboração de vídeos, por exemplo, de modo coletivo e dialogado. Isso não foi 

uma opção metodológica fácil, porque implicou estar em um constante diálogo 

problematizador, e, em um jogo de negociações com os/as participantes, que ora realizavam 

as atividades, empenhando-se, ora resistiam às atividades propostas em grupo. Julgamos uma 

atividade elaborada pelo/pela formador/a, na qual, as instruções estão pré-definidas pode, 

algumas vezes, ser mais simples de conduzir, pois, basta ‘dar as ordens’e as instruções, e os/as 

estudantes as cumprirão. Ao passo que, a construção de ecossistemas educomunicativos 

participativos exige o exercício constante do diálogo problematizador e da práxis reflexiva. 

Neste sentido, entendemos ser fundamental os/as mestres/as serem protagonistas no 

seu processo formativo, identificando quem são e quais os objetivos didáticos, para propiciar 

combate aos atos racistas, misóginos, preconceituosos e produtores de estimas e estereótipos 

das figuras docentes e discentes. Além disso, nas formações da DRE Jaçanã/Tremembé, 

Pirituba/Jaraguá e Campo Limpo encontramos proposições pedagógicas de compreensão dos 
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dispositivos tecnocomunicativos – como cinema, filmes, curtas-metragens, etc.-, 

ultrapassando a formação de uso técnico-operacional, mas, também, como recursos didático-

pedagógicos elaboradores de significados e mediados por elementos culturais, sociais, 

econômicos e tecnológicos. Consideramos, também, que os conhecimentos operacionais dos 

dispositivos tecnocomunicativos podem ser importantes, para aplicações nos conteúdos e 

estratégias didáticas. 

Desta forma, os espaços-tempos formativos possibilitaram experimentar os 

dispositivos tecnocomunicativos, usando-os (como fazer um vídeo com o celular, lendo 

notícias, assistindo filmes, etc.) e refletir sobre os objetivos pedagógicos educomunicativos 

(porque escolheu o tema do vídeo/notícia/filme, qual é a mensagem e quais são as finalidades 

didáticas). Por exemplo: no curso Cinema Negro, os filmes foram apresentados para discutir 

racismo, desigualdades sociais e questões de gênero; no percurso formativo do Nas Ondas do 

Vídeo, os/as docentes produziram filmes refletindo sobre o papel dos celulares na escola, a 

docência e a vida cotidiana dos/das estudantes de Educação de Jovens e Adultos; no curso 

Leitura Crítica, foi possível debater sobre fake news, deep web, fetichização da tecnologia e 

realizar exercício de leitura crítica de notícias e reportagens.  Tais usos e reflexões das TIC e 

dos media, possivelmente, possibilitaram os/as educadores/as pensar em ações didáticas, 

com a finalidade de promover transformações sociais, ou reforçar as estruturas desiguais da 

sociedade; produzir, ou reproduzir conhecimentos.  

Salientamos os/as formadores/as e docentes representarem um papel significativo no 

diálogo, nesses cursos, para a desconstrução de ideias meritocráticas e racistas. Verificamos, 

também, que, os/as formadores/as e professores/as fizeram reflexões sobre os dispositivos 

tecnocomunicativos. Por exemplo, o celular foi objeto de discussão, apresentando a visão 

docente de combate e proibição desse dispositivo. Tais atitudes podem se assemelhar ao 

esforço na manutenção da sala de aula e da escola, como uma ‘ilha’, sem conexão com o 

mundo. Contudo, no curso Nas Ondas do Vídeo os/as docentes realizaram as produções dos 

filmes com seus celulares. Nessa situação, puderam experimentar as possibilidades de 

produzir ações pedagógicas, com os dispositivos móveis, de modo a compreendê-los como 

recursos didáticos, mas, também, como presente nas muitas esferas da vida social, como nas 

formações e nas escolas.  

Ressaltamos o caráter inovador das formações do Núcleo de Tecnologias para 

Aprendizagem e de Educomunicação, fruto histórico de ao menos trinta anos de experiências 



341 
 

de formadores/as e docentes no estudo e aplicação das TIC. Antecedentes que se entrelaçam 

com a constituição da identidade profissional docente na rede municipal de ensino de São 

Paulo. É evidente que as pesquisas sobre esses abrangentes ecossistemas formativos não se 

finalizam nesta tese. Identificamos continuidades investigativas posteriores, no que concerne 

aos projetos pedagógicos realizados pelos/pelas docentes nos Laboratórios de Informática 

Educativa e/ou Laboratórios de Educação Digital. Vislumbramos, ainda, pesquisar qual foi o 

papel desses núcleos e dos/das professores/as na formação dos pares, em estratégias de 

ensino remoto emergenciais, durante o período de fechamento das escolas, devido à 

pandemia do Covid 19. 

Nas formações de jogos, edições de animações e vídeos e de robótica, os/as 

formadores/as e docentes apresentaram ideias e elementos, que podem ser aplicados em sala 

de aula, ressalvando questões de recursos e infraestrutura. Entretanto, as oficinas não 

mostraram ou possibilitaram discussões sobre a introdução de metodologias ativas 

(gamificação, aprendizagem baseada em projetos, investigação, etc.) nas escolas, como 

propostas consideradas inovadoras e diferentes nas práticas pedagógicas e no que elas 

implicam para o trabalho docente. Inclusive, ponderações, nas quais a titulação metodologias 

ativas, usada, atualmente, como sinônimo de inovações pedagógicas, pode se tratar de um 

mero ‘modismo’, uma nova ‘roupagem’, propiciando a ilusão de algo absolutamente ‘novo’ e 

original, com o objetivo de mascarar os reais problemas educativos.  

Tais proposições metodológicas, as quais reforçam o papel ativo do/da estudante na 

aprendizagem, já foram estudadas e apresentadas por alguns autores, há alguns anos. 

Teóricos como Rosseau (concepção de criança como sujeito), Piaget (construção ativa do 

conhecimento pelo/pela estudante), Vygostsky (interação na aprendizagem), Freire 

(educação transformadora), só para citar alguns, foram quem alicerçaram os conhecimentos 

que temos acerca de metodologias ativas. Entretanto, essas propostas, sejam elas chamadas 

metodologias ativas, sejam denominadas de outras maneiras, têm como premissa que, os/as 

envolvidos/as no processo educativo atuem como protagonistas, não meros receptores de 

conteúdos. Tal concepção permite dar os primeiros passos, os quais podem resultar na 

produção de um ecossistema educomunicativo, nas instituições escolares e no fortalecimento 

da democracia. Ecossistema, no qual, os sujeitos são protagonistas no processo comunicativo 

de ensino e aprendizagem, tanto os/as docentes, quanto os/as educandos/as.  
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Constatamos a forte presença dos aplicativos de mensagens nas atividades docentes, 

como mais um dos espaços-tempos de construção de significados, onde existia a 

comunicação, a interação e a socialização de práticas pedagógicas. Em um momento, os/as 

docentes foram confrontados/as com a ausência de comunicação, nesse ambiente, quando 

um dos formadores ressaltou que, as informações precisavam ser constantemente repetidas, 

pois os/as participantes não liam as mensagens informativas publicadas no grupo de POEDs. 

Em outra ocasião, uma das formadoras conduziu os/as professores/as à reflexão das práticas 

de criação e uso de grupos de WhatsApp, tão comuns para cada curso constituído, indagando 

quais seriam as reais necessidades dos/das usuários/as na comunicação em tais ambientes. 

As discussões circundaram sobre a criação do grupo de WhatsApp, contribuindo, ou não, para 

o estudo da leitura crítica dos media. E, por fim, uma docente entrevistada revelou que, as 

práticas pedagógicas compartilhadas, nos grupos de WhatsApp, constituem, do seu ponto de 

vista, momentos de formação. Vislumbramos, possivelmente, um ‘novo’ espaço-tempo 

formativo, um ‘novo’ ambiente, no qual, repercutem as situações ocorridas no cotidiano 

docente.  

Identificamos, também, o requisito incessante de domínio de novas tecnologias por 

parte dos/das professores/as, bem como a importância de se prover formação em serviço que 

seja de qualidade, para efetivamente auxiliá-los/las (CITELLI, 2015, 2017). Na oficina de 

Minecraft, supomos que, o entusiasmo docente observado na ação de jogar poderia 

representar que, eles/elas pensaram quais eram os sentidos e significados construídos 

pelos/pelas alunos/as, quando interagiam durante o jogo. Entendemos, também, que tal 

contato, após os educadores/as experimentarem o jogo, poderiam fazer reflexões sobre os 

impactos da gamificação no seu fazer pedagógico. Ou seja, ponderar se as atividades 

gamificadas ou o uso de jogos podem ser benéficos nos processos de ensino e aprendizagem, 

ou mesmo, se devem ser propostos em todas as aulas. Consideramos determinadas práticas 

na escola, implicarem maior atenção, espaços tranquilos, sem ruídos, uma imersão mais 

profunda para gerar entendimento e reflexão. Por exemplo, certas leituras podem exigir um 

espaço-tempo prolongado, meditativo e silencioso.   

Na formação de robótica, nos atentamos para a percepção do desenvolvimento de 

algoritmos. No caso, dos/das docentes e discentes, ponderamos se esse saber prático, além 

de estar associado ao cotidiano, estivesse relacionado, igualmente, ao entendimento de como 

os sistemas informáticos das grandes corporações operam e são elaborados. Os sistemas de 
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computadores de tais empresas, apesar de serem muito mais complexos e feitos por uma 

vasta equipe multidisciplinar de profissionais, são construídos a partir de um conjunto de 

algoritmos. Desta forma, acreditamos ser relevante docentes e estudantes ponderarem 

acerca das premissas de programação, que são usadas em projetos robóticos simples, e do 

mesmo modo, empregadas na construção de elaborados sistemas, os quais ‘moldam’ 

comportamentos, interesses de consumo, criam sentidos e significados nas atuais redes de 

conexões virtuais, repercutindo nas atividades cotidianas presenciais.   

Um dos objetivos da nossa investigação era conhecermos projetos 

pedagógicos/sequências de aula, produzidos pelos/pelas docentes, a partir de dispositivos 

tecnocomunicativos e linguagens midiáticas. Verificamos uma multiplicidade de aplicativos, 

plataformas online e softwares, agregados aos conteúdos disciplinares e estratégias didático-

pedagógicas. Não identificamos estar implícito se a incorporação das TIC e dos media foi crítica 

e dialógica, ou seja, se questionou a aplicação desses recursos ou as relações de poder no 

ecossistema educativo. Os/as docentes realizarem tais reflexões sugerem identificar a 

participação dos diferentes atores, os quais compõem tal ecossistema, e simultaneamente, 

transformá-lo em um campo participativo: de expressões múltiplas e polifônicas; de 

linguagens híbridas; da criação de novas formas de comunicação; da recuperação das culturas 

não legitimadas; da escuta de vozes e leitura de imagens invisibilizadas.  

Tivemos poucos detalhes de elementos constitutivos do ser/fazer pedagógico, na 

perspectiva do fortalecimento de um ecossistema comunicativo participativo, dialógico, 

democrático e emancipador dos atores – docentes, estudantes, etc. -. Conjecturamos que, se 

os/as docentes aplicaram as TIC e os media em seus projetos pedagógicos, sob a ótica 

educomunicativa, puderam englobar tais recursos nas atividades/aulas, de modo, a não se 

limitar à instrumentalidade e ao mero conhecimento de novos aplicativos, plataformas, etc. 

Ou seja, extrapolaram esses conhecimentos, refletindo sobre a docência e a inserção de 

dispositivos tecnocomunicativos na escola, em diálogo, com seus pares. Com tal assertiva, 

verificamos mais um ponto de continuidade dessa pesquisa, investigando como as formações 

contribuem na criação de práticas escolares educomunicativas.  

Nas formações notamos, de um lado, existirem esforços de rompimento com 

abordagens instrumentalizadas dos media e recursos tecnológicos, bem com a escuta das 

vozes e culturas dos diferentes atores sociais. Por outro lado, resistiram propostas meramente 

técnicas-operacionais. Desta forma, propomos as formações continuadas, dentro e fora da 
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escola, existirem como um dos espaços-tempos, nos quais seja essencial ponderar, ao menos 

os seguintes fatores: 

(1) a investigação crítica e reflexiva da aplicação de ‘novas’ metodologias ativas 

(gamificação, cultura maker, etc.) e, recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas (Essas 

metodologias implicam em transformações das práticas escolares? Que metodologias 

representam inovação nas atividades escolares? A educação democrática, efetivamente, não 

se constituiria como inovação nos processos pedagógicos, com o reconhecimento das variadas 

culturas escolares e na produção de currículos educomunicativos?) 

(2) a incorporação crítica dos diferentes veículos midiáticos, e, também, dos recursos 

tecnológicos, tendo como fio condutor a interface Comunicação/Educação. E nesta ótica,  

considerando: a quem representam; a gramática dos media e formas de comunicação; a lógica 

de produção dos meios digitais e tecnológicos (agregação de meios de comunicação, 

linguagens e código); o contexto de produção (quem está comunicando e porquê); e a 

consciência das múltiplas mediações dos usuários/as, quando usam os sites, plataformas, 

softwares, etc. (BUCKINGHAM, 2014; CITELLI, 2018).  

(3) a compreensão da convergência digital e de tecnologias móveis, vinculadas à 

produção e disponibilização de conhecimento, em uma multiplicidade de telas e ambientes 

– presenciais, virtuais, onlife (quando virtual e real se confundem) - (RAMAL, 2002; LEMOS, 

2005; FLORIDI, 2015; MORAN, 2018). (Como a ‘presença’ em múltiplas telas afetam nossa 

existência? E, através de estratégias de ensino remoto, como afetam nosso aprendizado?) 

(4) a interação entre os atores sociais e a formulação de uma nova dinâmica 

social/cultural/globalizada/interconectada, a qual impacta na escola e no fazer pedagógico 

(CITELLI, 2017; HAN, 2017; ROSA, 2019).  

(5) novas tecnologias de informação e comunicação nas atividades/aulas/projetos 

pedagógicos demandam formas de atenção e experiências diversificadas – múltiplas 

alfabetizações/letramentos (midiático, informacional, imagético, de jogos, etc.); as novas TIC 

e os novos media atendem determinadas necessidades, mas não todas, abrindo espaço para 

a reorganização de antigos dispositivos tecnocomunicativos; possibilitando aos/às usuários/as 

elaborarem uma série de ajustes em suas experiências cotidianas para integrá-los na sua vida 

social (OROZCO-GÓMEZ, 2006; 2011).  
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Enfim, reconhecemos um processo gigantesco de investigações, no qual foi exequível 

refletir sobre os desdobramentos da docência atravessada pela cultura interconectada, 

fluída, mercantilizada e com transformações abruptas, como nos espaços-tempos de ensino 

remoto, desde março de 2020 até a escrita do presente trabalho. Não sabemos onde e o que 

alcançaremos futuramente. Contudo, esperamos e nos esforçamos na proposição de refletir 

sobre os processos escolares e formativos educomunicativos, que podem auxiliar estudantes 

e docentes na ação de construir uma sociedade justa e solidária.  

Além disso, diligenciamos, neste trabalho, empreender um registro polifônico de 

vozes da (trans)formação docente, pois acreditamos que a pesquisa científica, também, é 

fruto do conhecimento produzido coletivamente, isto é, não é uma ação individual, mas 

coletiva/comunitária. As investigações sobre tal temática não se encerram nesta tese. Outras 

questões permaneceram e merecem maior aprofundamento, e entendemos o processo 

trans(formativo) intelectual contínuo, cuja ação perdura enquanto questionarmos, 

investigarmos, sairmos da nossa ‘zona de conforto’, por assim dizer. Tivemos questões 

respondidas, mas surgiram outras, aparecerão outras, portanto, continuaremos na busca de 

respostas.    
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