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“Se somos pessoas abertas, iremos utilizar as 

tecnologias para nos comunicarmos mais, para 

interagirmos melhor. Se somos pessoas 

fechadas, desconfiadas, utilizaremos as 

tecnologias de forma defensiva, superficial. Se 

somos pessoas autoritárias, utilizaremos as 

tecnologias para controlar, para aumentar o 

nosso poder. O poder de interação não está 

fundamentalmente nas tecnologias, mas nas 

nossas mentes.” (MORAN, 2006, p. 63) 



 
 

RESUMO 

 

Defronte as limitações advindas da formação inicial de professores e os constantes rearranjos 

sociais e tecnológicos que convergem na escola, faz-se necessária a proposição de cursos de 

formação continuada aos docentes, de modo que aprimorem seus conhecimentos e 

desenvolvam suas habilidades em prol da oferta de um ensino com melhor qualidade a seus 

alunos. Face ao exposto, e sabendo que algumas ações formativas não impactam a prática dos 

professores, elaboramos a seguinte questão problema: quais os desdobramentos do Curso de 

Especialização em Mídias na Educação (CEME), ofertado pelo Centro de Educação Aberta e a 

Distância da Universidade Federal de Ouro Preto (CEAD/UFOP) na prática pedagógica dos 

professores egressos, no que concerne a utilização das mídias no processo de ensino e de 

aprendizagem? Para conduzir a investigação traçamos os seguintes objetivos: identificar e 

discorrer sobre as finalidades e intenções que conduziram o processo formativo viabilizado pelo 

CEME; identificar como e se esses professores utilizavam/utilizam as mídias (TV e vídeo, 

informática, rádio e impresso) em suas aulas antes e após a participação no CEME; avaliar se 

o CEME contribuiu para o redimensionamento da prática pedagógica dos professores 

participantes; e, por fim, compreender as contribuições do CEME para a integração das mídias 

como ferramentas de suporte didático-pedagógico no processo de ensino e de aprendizagem, 

na percepção dos egressos. O presente estudo caracterizou-se como pesquisa qualitativa e 

utilizou, como instrumentos para construção dos dados, o questionário on-line e a análise 

documental. Os dados foram submetidos ao método da análise de conteúdo observando as 

recomendações de Bardin (1977). Obtivemos o retorno de 32 dos 123 questionários propostos, 

totalizando uma adesão de 26% dos sujeitos à pesquisa. Por meio do tratamento dos dados, foi 

possível a elaboração de três categorias de análise, a saber: (i) concepções teóricas e 

intencionalidades da formação continuada; (ii) a utilização das mídias se tornou prática 

cotidiana durante minha rotina de trabalho docente; e (iii) o curso me trouxe um conhecimento 

que ainda não tinha e me deu segurança para quebrar os paradigmas que estava habituada. A 

análise dos dados evidenciou que as reflexões teóricas oportunizadas pelo CEME fomentaram 

mudanças nas práticas dos professores. Os resultados indicam a constituição de uma postura 

crítica por parte de alguns sujeitos frente às mídias, reelaborando as formas de integrá-las na 

sala de aula. Notamos, de igual modo, que essa integração tem ocorrido por meio da observância 

das especificidades do contexto que estão inseridos, associada às particularidades de cada mídia 

e articulada com os objetivos pedagógicos que se pretende alcançar. Não obstante, 

identificamos alguns sujeitos que mantiveram as práticas de ensino tradicionais e, em 

consequência, utilizam as mídias apenas como ferramenta de reprodução ou transmissão de 

conhecimentos reduzindo-as a meros recursos de distração e desconsiderando o potencial 

pedagógico que elas detêm. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada. Mídias na Educação. Redimensionamento. Prática 

Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Faced with the limitations arising from the initial training of teachers and the constant social 

and technological rearrangements that converge at school, it is necessary to propose continuing 

education courses for teachers, so that they can improve their knowledge and develop their 

skills in favor of offering better quality teaching to its students. In view of the above, and 

knowing that some training actions do not impact the practice of teachers, we elaborate the 

following problem question: what are the developments of the Specialization Course in Media 

in Education (CEME), offered by the Center for Open and Distance Education of the Federal 

University of Ouro Preto (CEAD/UFOP) in the pedagogical practice of former teachers, 

regarding the use of media in the process of teaching and learning? In order to conduct the 

investigation, we have outlined the following objectives: to identify and discuss the purposes 

and intentions that guided the training process made possible by CEME; identify how and if 

these teachers used / use the media (TV and video, computers, radio and print) in their classes 

before and after participating in CEME; assess whether CEME contributed to the resizing of 

the teaching practice of participating teachers; and, finally, to understand the contributions of 

CEME to the integration of the medias as tools of didactic-pedagogical support in the teaching 

and learning process, in the perception of the graduates. This study is characterized as a 

qualitative research and uses the online questionnaire and document analysis as instruments for 

data construction. The data were submitted to the content analysis method observing the 

recommendations of Bardin (1977). We obtained the return of 32 of the 123 questionnaires 

proposed, with a total adherence of 26% of the subjects to the survey. Through the treatment of 

data, it was possible to elaborate three categories of analysis, namely: (i) theoretical conceptions 

and intentionalities of continuing education; (ii) the use of media became a daily practice during 

my teaching work routine; and (iii) the course brought me knowledge that I didn't have yet and 

gave me the confidence to break the paradigms I was used to. Data analysis shows that the 

theoretical reflections provided by CEME fostered changes in teachers' practices. The results 

indicate the constitution of a critical posture on the part of some subjects towards the media, re-

elaborating the ways of integrating them in the classroom. We note, likewise, that this 

integration has occurred through the observance of the specificities of the context that are 

inserted, associated with the particularities of each media and articulated with the pedagogical 

objectives that are intended to be achieved. Nevertheless, we identified some subjects who 

maintained traditional teaching practices and, as a consequence, use the media only as a tool 

for the reproduction or transmission of knowledge, reducing them to mere distraction resources 

and disregarding the pedagogical potential that they hold. 

 

Keywords: Continuing Education. Media in Education. Resizing. Pedagogical Practice. 
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1 PALAVRAS INICIAIS  

 

Vejo-me1 em frente à tela do computador com uma linha piscando incessantemente 

como se me dissesse: “vamos, escreva!” Enquanto me sinto pressionado por uma máquina, e 

vejo uma folha branca a ser preenchida, busco em minha memória situações outrora vivenciadas 

que guardam relação direta com a presente investigação, uma vez que, para Miranda (2016, p.1) 

a temática de uma pesquisa “[...] advêm, geralmente, da experiência pessoal, profissional e 

acadêmica do pesquisador, o qual ao descrever sua trajetória organiza a sequência dos fatos 

mais marcantes que lhe suscitaram indagações e instigaram novas buscas até chegar aos 

aspectos determinantes de sua opção”. 

Reencontrando com a minha história acadêmica, focalizando nos meus professores, 

posso dizer que: como todo aluno durante o processo de escolarização, fui envolto por diversas 

práticas educacionais que contribuíram diretamente para a construção e consolidação dos 

conhecimentos científicos ora apresentados. Lembro-me, que durante os primeiros anos na 

escola, eram comuns as colagens, pinturas, cantigas de roda que dinamizavam o ensino e 

promoviam formas prazerosas de aprendizagem. Essas práticas ao longo dos anos escolares 

deram lugar a lousa e verbalização dos professores, configurando um modelo educacional, cuja 

concepção se restringe à dinâmica que “o professor fala e o aluno escuta. O professor dita e o 

aluno copia. O professor decide o que fazer e o aluno executa. O professor ensina e o aluno 

aprende” (BECKER, 1994, p. 89).  

O ensino superior não foi muito diferente. As práticas pedagógicas dos professores 

universitários seguiam na mesma direção dos da educação básica, principalmente nas 

disciplinas mais teóricas. Aulas expositivas, caracterizadas por monólogos de docentes com 

pouca abertura ao diálogo, sempre auxiliadas pelo Datashow para reprodução de slides, 

marcaram minha formação inicial. Portas se fechavam, luzes se apagavam e dava-se início a 

rotineira e, porque não dizer, monótona apresentação dos conteúdos. A criatividade dos 

docentes no planejamento de suas aulas era esboçada apenas no layout do PowerPoint.  

Sob essa ótica, as inquietações que motivam e justificam o desenvolvimento da presente 

pesquisa têm suas raízes nas lacunas da minha formação inicial. O projeto pedagógico da 

graduação que cursei não contemplava as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

desta forma, não foram proporcionados momentos de debate e reflexão sobre as contribuições 

destas para o processo de ensino e de aprendizagem. A ausência destas discussões resultou em 

 
1 Neste momento, o uso da 1ª pessoa do discurso se fez necessário para apresentar ao leitor a trajetória acadêmica 

do pesquisador 
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uma pesquisa bibliográfica2 de conclusão de curso, com o intuito de conhecer os recursos 

audiovisuais detentores de potencialidades pedagógicas que poderiam contribuir 

significativamente com a minha prática profissional. Finalizada a graduação e no intento de 

ampliar as possibilidades de atuação pedagógica a fim de diversificar minha prática docente, 

ingressei em um curso de Especialização ofertado na modalidade a distância, cuja temática era 

a integração das tecnologias na educação.  

A tessitura da presente narrativa se faz relevante para primeiro, situar o leitor frente às 

inquietações que suscitaram a realização da pesquisa e, em segundo lugar, proporcionar o 

conhecimento das motivações apresentadas para um melhor entendimento quanto ao objeto de 

pesquisa definido, os procedimentos adotados e o tratamento despendido aos dados. Finalizada 

a exposição inicial, apresentamos3 a contextualização teórica, problematização e relevância da 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ALVES, Luan Henrique; BORGES, Daniela Cristina Silva. Recursos audiovisuais como ferramenta didático-

metodológica facilitadora no processo de ensino aprendizado em Ciências. Athos & Ethos, Patrocínio, MG, v. 11, 

p. 93-111, 2015. 
3 A partir deste ponto, padronizaremos o discurso na 1ª pessoa do plural, visto que reconhecemos a colaboração 

dos autores que nos fundamentamos e dos sujeitos investigados como suporte na tessitura desta dissertação. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

É ideal relembrarmos que as TICs ganharam espaço na contemporaneidade, romperam 

com barreiras geográficas, passaram a mediar as relações interpessoais e reconfiguraram as 

formas de se obter conhecimento. Podemos dizer que a prática docente deverá se pautar no 

processo de ensinar os alunos ‘aprender a aprender’, visto que as informações são facilmente 

acessadas por eles nas diversas mídias4 disponíveis. Ao professor fica incumbido o dever de 

ensinar os discentes a analisá-las de maneira crítica, até porque, Moran (2006, p. 55) nos alerta 

que “o conhecimento se dá no filtrar, no selecionar, no comparar, no avaliar e no sintetizar”. 

A escola é um espaço social de transformação e desenvolvimento, e como tal, é 

necessário que as instituições de ensino acompanhem a dinâmica do mundo moderno, 

implementando metodologias inovadoras que se assemelhem às características do seu público 

alvo, o aluno. Este está cada dia mais integrado às tecnologias, mantendo uma continuidade de 

acesso à internet para diversos fins (jogos, músicas, redes sociais), além de viver uma vida 

virtual paralela com a sociedade real a qual pertencem (KENSKI, 2012).  

Na atual sociedade permeada pelas inovações tecnológicas, é relevante adotar currículos 

educacionais destinados à formação docente, que abordem as competências e habilidades 

mediante o uso das TICs e mídias na educação. É sabido que os nativos digitais não se 

contentam com aulas monótonas focadas apenas na mera transmissão de conhecimentos 

epistemológicos, por vezes, distantes de suas realidades.  

O termo ‘nativos digitais’ foi cunhado em 2001 por Marc Prensky para se referir às 

pessoas que desde a tenra infância foram integradas em ambiente tecnológicos. As tecnologias 

fazem parte do seu cotidiano, resultando em formas diferentes de processarem informações, de 

pensarem e de se comunicarem. Para o autor: 

 

os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras 

gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Eles passaram a vida inteira 

cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores de música digitais, 

câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros brinquedos e 

ferramentas da era digital. [...] Nossos estudantes de hoje são todos “falantes 

nativos” da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet. 

(PRENSKY, 2001, p. 01, tradução nossa) 

 

 
4 O termo ‘mídias’ na presente dissertação refere-se à: TV e vídeo, Informática, Radio e Material Impresso, por 

serem essas as mídias abordadas pelo CEME. 
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Ademais, a escola é essencialmente um espaço plural, onde se convergem todas as 

transformações sociais. Isso exige que o professorado esteja melhor preparado para lidar com 

tais transformações. Fato é que a formação inicial dos docentes não contempla todas as 

vertentes e desafios que eles encontrarão na prática, sendo necessário que eles participem de 

cursos de formação continuada – espaço propício de discussão, consolidando nos partícipes 

base teórica e o olhar crítico sobre sua prática e seu ambiente de trabalho, de modo que estejam 

mais capacitados para intervir nos aspectos pedagógicos, realizando mudanças significativas 

nas instituições de ensino e comunidade escolar como um todo (SILVA, 2013). 

Nesse sentido, o Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação a Distância 

implantou o Curso de Especialização em Mídias na Educação (doravante CEME) ofertado na 

modalidade de Educação a Distância (EaD). Tal curso proporciona formação continuada para 

o uso pedagógico das seguintes mídias: TV e vídeo, informática, rádio e material impresso. 

Moura (2012, p. 44) expõe que o objetivo principal do referido programa é “integrar as 

diferentes mídias no processo de ensino e de aprendizagem, de modo a promover a 

diversificação de linguagens e estímulo à autoria (e coautoria) em diferentes mídias”. 

Dentre os objetivos do programa, destacamos o uso das referidas mídias fundamentado 

na leitura crítica do espaço escolar, visando a modificação e renovação de estratégias didáticas 

atreladas à prática pedagógica, gestão e produção de conteúdo por meio da integração das 

mídias no processo de ensino e de aprendizagem (UFOP, 2010). 

É inexorável o potencial pedagógico das mídias na promoção de uma educação 

dinâmica, inovadora, visto que sua linguagem é mais acessível aos alunos, pelo fato de estarem 

em constante contato com esses recursos. Além disso, as mídias tendem a tornar os saberes 

teóricos, por vezes abstratos, mais palpáveis e/ou concretos ao aluno (CÓRDOVA; PERES, 

2008). Todavia, não basta apenas usar os recursos tecnológicos como auxílio em sala de aula 

de forma indiscriminada. Faz-se necessário explorar aqueles que são condizentes com a 

realidade escolar e que possuem relação intrínseca com os conteúdos abordados nas aulas.  

Corroborando com essa premissa, Zaionz e Moreira (2016, p. 5) afirmam que é 

necessário formar o docente para que saiba manusear as TICs e mídias disponíveis. Porém, é 

ainda mais urgente orientá-lo para que consiga “relacionar o conteúdo com a TIC adequada 

para que dessa relação se obtenha o maior proveito possível no desenvolvimento dos indivíduos 

aprendentes”. 

Tomando por base a discussão ora apresentada, foi possível formular a questão 

problema que norteará a presente pesquisa: quais os desdobramentos do CEME, ofertado pelo 
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CEAD/UFOP na prática pedagógica dos professores egressos, no que concerne a utilização 

das mídias no processo de ensino e de aprendizagem? 

A problemática apresentada, além das inquietações descritas, fundamentou-se na 

literatura, em Vasconcelos et al. (2005, p.57). Compartilhamos a posição teórica expressa pelas 

autoras ao dizerem que “a formação continuada deve ajudar o professor a desenvolver um 

conhecimento profissional que lhe permita avaliar a necessária potencialidade e a qualidade da 

inovação educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições”. Assim, justifica-

se a necessidade de investigar os impactos do CEME na prática pedagógica dos egressos, 

identificando se houve redimensionamento no modo de integração das mídias em suas práticas.  

Face ao exposto, partimos da hipótese que a especialização em Mídias na Educação, 

ofertada sob a ótica da formação continuada, oportunizou momentos de reflexão aos professores 

participantes levando-os a redimensionar sua prática pedagógica e contribuiu com o 

delineamento de (novas) formas de integrar as mídias no cotidiano da sala de aula. 

Como objetivo geral, procuramos avaliar as contribuições do CEME para o 

redimensionamento da prática pedagógica dos professores participantes no tocante à utilização 

das mídias no processo de ensino e de aprendizagem. De forma específica, nos propusemos:  

• Identificar e discorrer sobre as finalidades e intenções que conduziram o processo 

formativo viabilizado pelo CEME; 

• Identificar como e se esses professores utilizavam/utilizam as mídias (TV e vídeo, 

informática, rádio e impresso) em suas aulas antes e após a participação no CEME; 

• Avaliar se o CEME contribuiu para o redimensionamento da prática pedagógica dos 

professores participantes; 

• Compreender as contribuições do CEME para a integração das mídias como ferramentas 

de suporte didático-pedagógico no processo de ensino e de aprendizagem, na percepção 

dos egressos. 

A escolha do CEME para objeto de análise nesta investigação justificou-se pela 

observância dos seguintes critérios: (i) interesse por parte do investigador em analisar as 

possíveis contribuições e desdobramentos do curso ofertado na modalidade a distância para 

redimensionar o saber fazer pedagógico dos docentes; (ii) o fato de não terem sido realizados 

estudos dessa natureza no referido curso; (iii) a postura solícita da coordenação do curso ao 

tomar conhecimento do nosso projeto de pesquisa.  

Em caráter adicional, informamos que a professora Adriana Maria Tonini realizou uma 

pesquisa com 315 alunos concluintes do CEME dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 no intento 
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de verificar a percepção deles quanto à formação ofertada a partir das seguintes categorias: “(1) 

organização do curso; (2) aspectos institucionais; (3) interesse e comprometimento do aluno; 

(4) relação com as mídias e novas tecnologias desenvolvidas no curso e (5) impressões sobre 

a EaD e a interação no ambiente virtual” (TONINI, 2016, p. 24). Porém, como se pode inferir 

pelas categorias, a pesquisa se distancia da presente proposta, uma vez que nosso ideário é 

investigar os desdobramentos do curso na prática dos professores egressos da formação.  

Por fim, acreditamos que ao socializar os resultados obtidos na oferta analisada com a 

Universidade e os Polos de Apoio Presencial (PAP), demonstraremos se a parceria entre essas 

instituições tem repercutido na capacitação dos atores educacionais de forma satisfatória e, 

consequentemente, refletindo numa melhoria da qualidade educacional. 

A presente dissertação apresenta os resultados da nossa investigação de mestrado, e 

segue estruturada em seis capítulos distintos entre si, ao passo que se mostram complementares 

e interdependentes.  

Nos dois primeiros capítulos, apresentamos as inquietações pessoais que motivaram a 

proposição da pesquisa, uma breve caracterização do objeto de estudo, os objetivos e 

justificativas da investigação e a estruturação da dissertação que ora discorremos. 

No terceiro capítulo trouxemos reflexões teóricas acerca da formação continuada de 

professores, discutindo brevemente sobre os modelos e tendências que delinearam esse 

processo formativo no passar dos anos. Buscamos aproximar essas discussões com os 

pressupostos da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky por entendermos ser primordial 

pensar a formação docente atrelada às demandas culturais historicamente construídas e 

situadas. Por fim, discorremos sobre a importância da formação continuada para o efetivo uso 

das mídias em sala de aula, além de definições e delineamentos sobre tais mídias e as TICs. 

No quarto capítulo, descrevemos a abordagem metodológica da pesquisa; os 

instrumentos de construção dos dados e o método de análise; os sujeitos que compõem o 

universo amostral; o campo da pesquisa, no caso, o CEME ofertado pelo CEAD/UFOP; as 

impressões acerca da fase pré-teste e as limitações do estudo. 

O quinto capítulo refere-se aos resultados empíricos frutos da pesquisa e as análises 

fundamentadas no referencial teórico construído no capítulo três.  

Por fim, no sexto capítulo, apresentamos algumas tessituras a título de considerações 

finais com apontamentos quanto aos achados da pesquisa evidenciamos alguns 

questionamentos que surgiram no decorrer da presente investigação. 

Em complemento, relacionamos as referências bibliográficas consultadas, os anexos e 

os apêndices enunciados ao longo do texto. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Formação Continuada de Professores: esboço das concepções e tendências  

 

Caracterizar formação continuada não é uma tarefa fácil se levarmos em consideração 

as multifaces desse termo. Contudo, partimos da premissa que a formação continuada se 

comporta como toda e quaisquer ações desenvolvidas pelo professor com o objetivo de 

aprimorar sua prática pedagógica5, desenvolver habilidades e competências para gerir as 

atribuições próprias da sua função, além de reflexões sobre os avanços e políticas públicas 

voltadas para sua área de atuação. Ações essas que se realizam posterior a uma formação 

primária, pois, como visto em Libâneo (2008), a formação continuada se apresenta atrelada à 

formação inicial. 

A formação docente, inicialmente, restringia-se a cursos preparatórios de nível médio 

(curso Normal) ou superior (ofertado pelas universidades e demais Instituições de Ensino 

Superior – IES), até que, em meados dos anos 80, esse campo de formação passou a ser 

organizado em duas etapas, sendo elas: a formação inicial (pré-serviço) e a continuada (em 

serviço), visto que a última foi motivada pela percepção de que a formação dos professores não 

se encerra com o término dos cursos preparatórios para docência (DINIZ-PEREIRA, 2010), 

mas se prolonga por toda a vida do professor. 

Segundo o referido autor, os termos ‘formação pré-serviço’ e ‘formação em serviço’ 

foram adotados de maneira acrítica das políticas internacionais e se mostraram incongruentes 

com a realidade e necessidades formativas de algumas regiões brasileiras. Isto pois, comumente 

encontramos nos cursos de formação docente profissionais que já exercem o magistério há 

alguns anos. 

A formação inicial centra-se no ensino de um arcabouço teórico e prático visando o 

desenvolvimento da formação profissional do sujeito. Já a formação continuada pode ser 

entendida como o alargamento da inicial, construindo um espaço formativo que visa o 

aprimoramento profissional nas dimensões teórico-práticas no próprio contexto de trabalho, 

podendo contemplar outras dimensões, como a cultural, por exemplo (LIBÂNEO, 2008).  

Olhando para a obra de Gatti (2008), percebemos de forma abrangente as diversas ações  

 
5 Entendemos como aprimoramento da prática pedagógica as mudanças ocorridas na ação docente dentro e fora 

da sala de aula, ao que concerne a adoção de novas estratégias e metodologias de ensino. 
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que estão sob a definição de educação continuada6, compreendendo (i) práticas diversas que 

visam o desenvolvimento profissional; tais como, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com 

os pares, participação em congressos, palestras, dentre outros, e (ii) cursos institucionalizados 

e ofertados após a conclusão da graduação ou início do magistério. Aproximamos nossa 

pesquisa da concepção apresentada nesta segunda dimensão, visto que o CEME se comporta 

como uma especialização lato sensu7, ofertada por uma IES, ou seja, vincula-se a uma estrutura 

e organização institucional, direcionado a professores que tenham concluído, no mínimo, a 

graduação ou formação inicial 

Libâneo (2008) organiza essas ações em dois grupos, sendo que um compreende as 

formações que ocorrem ‘dentro da jornada de trabalho’ e outro, aquelas que se realizam ‘fora 

da jornada de trabalho’. A primeira denominação engloba as reuniões de trabalho em que se 

discutem as práticas dos colegas, conselhos de classe, elaboração do projeto político pedagógico 

da escola, grupos de estudo. Já a segunda contempla a participação em congressos, seminários, 

oficinas e demais cursos que trazem em seu escopo a reflexão, discussão e confrontação das 

experiências profissionais com as produções teóricas da área.  

Para além, Libâneo (2008) nos adverte que a formação não é responsabilidade somente 

da instituição de ensino que o professor está vinculado, mas, também, do próprio professor que 

por se comprometer com a profissão deverá assumir a responsabilidade com a própria formação.  

Galindo e Inforsato (2016, p. 464) dizem que a formação continuada é uma “ação que 

se presta a dar continuidade a algo que se teve início, ao menos ao nível dos fundamentos e das 

bases teóricas e metodológicas gerais para a área ou nível de ensino que se pretende 

atuar/formar”. Ademais, Garcia (1999) defende a concepção de formação como um processo 

contínuo e longo que resultará no desenvolvimento profissional docente. Para ele, a formação 

dos professores possui fases claramente delimitadas. Porém, elas devem dialogar entre si, 

partindo da premissa que a formação inicial não oferecerá “produtos acabados”. 

A ideia de formação permanente, prolongando-se ao longo de toda a vida (LIBÂNEO, 

2008), é imprescindível na carreira docente, pelo fato de que na escola se convergem as 

inovações da sociedade, problemas socioeconômicos, diversidade cultural, dentre outras 

realidades que constituem a formação humana que não são contempladas integralmente na 

 
6 Utilizaremos o termo formação continuada em substituição ao termo educação continuada, usado pela autora 

mencionada. Essa definição se faz necessária para padronizar a grafia do termo ao longo da presente dissertação, 

vez que para fins de conceituação, como nos apresenta Destro (1995), ambos se referem ao mesmo tipo de 

educação/formação.  
7 Observaremos, nesta dissertação, as regras indicadas no Manual de Comunicação do Senado Federal para grafia 

de palavras estrangeiras disponíveis em https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/ redacao-e-

estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-sem-italico 

https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/%20redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-sem-italico
https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/%20redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-sem-italico
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formação inicial, dado o caráter mutável da sociedade que altera significativa e continuamente 

o perfil dos alunos.   

Esses alunos adquirem novos valores em consequência aos avanços das mídias (e 

demais tecnologias de informação e comunicação), crescimento e/ou surgimento de problemas 

sociais, violência e uma série de outros fatores que influem diretamente nas relações professor-

aluno, aluno-escola e aluno-aluno, daí a imperiosidade de promover a formação continuada que, 

para Libâneo (2008, p. 228) “pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas práticas 

docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas dificuldades, 

compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las”. 

Em consonância, Esteve (1999) nos adverte que historicamente tem-se destinado ao 

professor uma variedade de responsabilidades que extrapolam a prática de ensinar, exigindo-

lhe novas competências para desempenhar as funções complexas que a ele estão sendo 

atribuídas e, detalhe, o processo de formação ao qual se submete não tem acompanhado e, 

tampouco, contemplado tais demandas. Por vezes, o professor tem-se encarregado de “cuidar 

do equilíbrio psicológico e afectivo [sic] dos alunos, da integração social e da educação sexual, 

etc.” (Ibid., p. 100), sem mencionar a necessidade de lidar com as situações conflituosas que 

surgem no dia a dia escolar, com origem na vivência e meio social dos alunos (MERAZZI, 

1983 apud ESTEVE, 1999).  

Há de se repensar a formação do professor, no dizer de Imbernón (2011), de modo que 

essa abranja o meio, a comunidade e as atitudes do professorado, e rompa com a concepção de 

“professor tradicional, acadêmico ou enciclopédico e o do especialista-técnico” (p. 42) que 

reduzem o processo educativo à mera transmissão do conhecimento por meio da “aplicação de 

receitas mecânicas” (p. 43) e demais práticas, que, em alguns casos, foram elaboradas por outros 

profissionais e apresentadas aos docentes para que as aplicassem. 

Nóvoa (1999) ao analisar os currículos de formação de professores constatou que esses 

variam entre três dimensões básicas, quais sejam: a ‘metodológica’, focalizada nas técnicas e 

nos instrumentos de ação; na ‘disciplinar’, concentrando seus esforços no conhecimento de uma 

área específica do saber; ‘científica’, fundamentada nas ciências da educação, com base em 

outros ramos das ciências sociais e humanas.  

Essas dimensões tratadas de formas separadas pouco contribuem para a inovação das 

práticas pedagógicas, visto que, ao invés de encontrar pontos de convergência entre “as novas 

e velhas concepções pedagógicas e uma nova cultura profissional forjada nos valores da 

colaboração e do progresso social” (IMBERNÓN, 2011, p. 20), tendem a reiterar as dicotomias 
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que marcam a educação desde a sua gênese, como: “conhecimento fundamental/conhecimento 

aplicado, ciência/técnica” (NÓVOA, 1999, p. 28).  

Neste sentindo, torna-se salutar discutir sobre alguns modelos de formação continuada, 

entendendo que o conhecimento desses poderá resultar na elaboração de melhores estratégias 

formativas, até porque, Galindo e Inforsato (2016) afirmam que algumas pesquisas têm 

indicado baixos resultados dos cursos de formação continuada nas práticas profissionais dos 

docentes, sobretudo, alterações expressivas em suas práticas pedagógicas e nas concepções de 

ensino e função da escola.  

Por ‘modelos’, entendemos assim como Ferreira, Santos e Costa (2014) que são ações 

mediadas pelas crenças, cultura, relações de poder e valores convencionados pelas instituições 

de ensino e os sujeitos em formação, sendo que eles apresentam objetivos particulares e formas 

próprias de condução das práticas formativas.  

Para Demailly (1995), os modelos são concebidos com o objetivo de traçar estratégias 

de formação continuada e proporcionar o desenvolvimento dos processos de socialização 

profissional, que são os procedimentos que tornam o homem um ser social. A autora denomina 

esses modelos de ‘forma’ com a intencionalidade de apresentar a formação continuada como 

um espaço profícuo para reflexão acerca dos desafios educacionais, visto que a ação de 

‘formar’, em sua perspectiva, é uma “função consciente de transmissão de saberes e de saber-

fazer" (p. 142), ou seja, essa modalidade de formação deve focalizar a mudança das práticas do 

professorado. 

Em referendo, Destro (1995) afirma que a formação continuada não deve se comportar 

apenas como transmissão de saberes científicos, mas fomentar nos participantes o 

desenvolvimento de capacidades intelectuais que promoverão a utilização desses saberes em 

sua prática de forma crítica, delineando novas ações pedagógicas no dia a dia da sala de aula. 

O primeiro modelo discutido por Demailly (1995) intitula-se ‘forma universitária’, e é 

caracterizado pela transmissão do saber e da teoria. A reciprocidade na relação formador-

formando e a valorização do caráter pessoal do ensino ministrado pelo formador marcam esse 

modelo. Em outras palavras, a relação estabelecida entre ‘mestre e discípulo’ outorga ao 

primeiro a responsabilidade de transmitir os conhecimentos teóricos e socializar as suas 

experiências e saberes constituídos. Esse modelo pode ser exemplificado por alguns cursos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu (FERREIRA; SANTOS, 2015) que, por se debruçarem 

com mais afinco nos processos de investigação, permitem ao formador e sujeito em formação 

produzirem conhecimentos mutuamente, rompendo com a função de difusor de saberes, por 

vezes, designada ao formador.  
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Na ‘forma escolar’, segundo modelo apresentado por Demailly (1995), é designado aos 

formadores o papel de transmitir os conhecimentos que compõem o programa oficial de 

formação. Tal programa é elaborado por órgãos externos à escola e aos professores – Igreja, o 

Estado ou Nação que ficam a cargo de organizar os cursos de formação continuada. Contrário 

à ‘forma universitária’, o modelo em exame se apresenta como obrigatório tanto para o 

formador quanto para os sujeitos em formação. Sendo o primeiro eximido de expor qualquer 

posição de caráter individual, devendo fundamentar suas falas no programa que ensina, pois, o 

foco é atender os objetivos da instituição mantenedora, concretizando as ações de interesse do 

sistema de ensino.  

Para Ferreira e Santos (2015), esse modelo é o mais comum para formação continuada, 

visto que, após análises de alguns programas, constataram que um número significativo é 

ofertado em caráter obrigatório, cujos conteúdos foram estabelecidos por instâncias superiores 

com objetivos meramente institucionais. Nas palavras dos autores: “acredita-se que esse 

modelo possa ser eficiente para atender as demandas e necessidade do sistema, porém, [...] suas 

ações concretizam, muitas vezes, em programas de transmissão e aplicação de conteúdos que 

acabam se desvinculando da prática reflexiva e contextualizadora” (p. 6525). 

Consonante, Galindo e Inforsato (2016) atestam que no Brasil, a formação continuada 

assumiu função ímpar de atender as necessidades dos sistemas educacionais na tentativa de 

alcançar os níveis de qualidade postos pelos órgãos superiores do governo, tais como: 

Ministério da Educação, Secretarias e Departamentos associados à educação. Declaram, 

também, que tais ações tendem a não corresponder às necessidades formativas dos professores 

ao que concerne suas práticas pedagógicas, inovações educacionais, demandas de 

aprendizagem expostas pelos discentes, sobretudo, não respeitam a autonomia que o docente 

deveria possuir frente as suas pretensões de aperfeiçoamento.  

Conforme Fusari (1988), os professores sempre foram treinados8 para promover um 

processo de ensino e de aprendizagem que corresponda aos anseios econômicos e políticos de 

cada período, e para tal, as formações têm por base os textos legais que ao serem apresentados 

como referência fundamental, regem o que é necessário para a educação escolar. No entanto, 

Fusari continua dizendo que esses textos não são neutros e expressam as ideologias do grupo 

 
8 Discorreremos sobre o termo ‘treinamento’ de forma detalhada mais à frente com fundamentação na obra de 

Alda Junqueira Marin (1995). Decidimos por mantê-lo, como exposto na obra original, pois no contexto que essa 

fala foi proferida, era comum referir-se aos cursos e programas de formação continuada de professores como 

‘treinamento’. Para Fusari (1988) o ato de treinar o professor era ação fundamental para aprovação de leis e 

reformas no âmbito educacional. Ouvindo do autor, “o treinamento [dos professores] cumpre muitas vezes um 

papel importante no convencimento do educador em relação às necessidades do momento” (FUSARI, 1988, p. 

14). 
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que detém o poder político no momento em que foram gerados. Isto evidencia-nos que a 

formação continuada, em muitos casos, tende a cumprir meramente com os interesses de 

organismos oficiais externos à escola e não ocasiona momentos de reflexão crítica acerca da 

prática pedagógica dos professores,  

Outrossim, Imbernón (2011) acredita que os cursos de formação que enfatizam o 

professor como técnico, cuja função se resume a executar currículos e inovações pedagógicas 

elaboradas por outrem, minam a capacidade criativa desses profissionais e os impedem de 

desenvolver-se no campo da inovação. Em suas palavras, a formação para o professorado não 

pode ser pensada como um meio para implementação de inovações pré-concebidas, mas sim, 

como forma de constituir “um profissional que deve participar ativa e criticamente no 

verdadeiro processo de inovação e mudança, a partir de e em seu próprio contexto, em um 

processo dinâmico e flexível” (Ibid., p. 21) com vistas a alcançar mudanças substanciais nas 

instituições educativas.  

O terceiro modelo de formação continuada definido por Demailly (1995) é intitulado 

‘forma contratual’. Como subentende-se pelo nome, esse modelo resulta de um contrato entre 

formador e formando, podendo haver outros parceiros. Esse contrato poderá ser firmado entre 

a instituição responsável pelo formador e o órgão ou setor que deseja contratá-lo, entre a 

instituição e o formando, mediado pela instituição ou órgão ao qual o formando está vinculado 

ou entre a instituição formativa e a empresa cliente. Após negociação, as modalidades de 

formação são ofertadas com vistas a atender as necessidades da parte contratante.  

E, por fim, o modelo ‘forma interativa-reflexiva'. A relação de aprendizagem mútua 

entre formador e sujeito em formação na busca de resolução de problemas reais do cotidiano 

escolar, bem como aqueles ligados às práticas dos professores, caracterizam o presente modelo. 

Nesse, predomina-se o trabalho colaborativo, em que por meio de momentos de reflexão e troca 

de conhecimentos, constroem-se saberes que atendam às demandas da turma e as 

especificidades que decidiram resolver. 

 Para Demailly (1995, p. 145, grifos do autor), esse modelo desenvolve a “capacidade 

de resolução de problemas, isto é, um misto de saberes [...] que são parcialmente produzidos e 

não transmitidos na relação pedagógica”. Há de se ressaltar a figura do formador que se 

comporta como mediador nesse modelo, diferentemente da ‘forma escolar’ em que sua função 

se resume à mera transmissão de conteúdos organizados verticalmente.  

Avançando nas discussões e fundamentados em Araújo e Silva (2009), percebemos duas 

tendências nos programas de formação continuada que emergiram na década de 90, e que após 

um detalhado levantamento bibliográfico dos estudos que investigaram esse tipo de formação; 
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constatamos que os referidos autores denominaram-nas de (i) liberal-conservadora e (ii) crítico-

reflexiva. A primeira, dado seu caráter conservador, considera o professor como um sujeito 

passivo na formação, já a segunda, envolve-o no processo de forma mais ativa, dado seu caráter 

emancipatório.  

Os cursos de especialização, para Mercado (1999), são uma das formas mais 

significativas de formar os professores para as tecnologias no Brasil. Embora se comportem 

como momentos formativos pontuais, esses cursos promovem a “alfabetização em novas 

tecnologias”, quase em caráter de formação inicial, visto que um número expressivo de 

professores não teve contato com esses recursos ou disciplinas e atividades de formação 

envolvendo as tecnologias durante a graduação. Sobretudo, a especialização enseja a renovação 

das práticas pedagógicas habilitando o professor a usufruir das tecnologias em suas aulas.    

A tendência crítico-reflexiva, por sua vez, vislumbra o professor como sujeito 

participante no processo de formação continuada, incentivando-o a apropriar-se dos saberes em 

busca de autonomia e a construção de uma prática crítica que o leve a refletir sobre a vida 

cotidiana escolar e suas experiências profissionais. A reflexividade sobre a própria prática 

marca essa tendência, aproximando-a dos modelos ‘contratual’ e ‘interativo-reflexivo’ de 

Demailly (1995).  

No que tange a legislação educacional brasileira, mais especificamente a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, notamos diversos termos que 

foram designados para se referir à formação continuada. Dentre eles, temos: capacitação (Art. 

61, Inciso I; Art. 62, § 2º; Art. 87, § 3º, Inciso III); aperfeiçoamento (Art. 67, Inciso II; Art. 70, 

Inciso I); treinamento em serviço (Art. 87, § 4º), o qual foi revogado por meio da Lei nº 12.796, 

de 04 de abril de 2013.  

Os termos ora apresentados se juntam com outro – a reciclagem, que segundo Marin 

(1995) foram comumente utilizados no passar dos anos para caracterizar ações de formação 

continuada. Consideramos relevante discorrer um pouco sobre eles, pois, mais que uma questão 

semântica, esses termos revelam a intencionalidade com a qual os programas e cursos de 

formação são formulados. No dizer da autora, é imperioso refletir criticamente cada um desses 

termos, uma vez que são os conceitos a eles atrelados que justificam a tomada de decisões e a 

proposição de ações de formação.  

Ao analisar o verbete ‘reciclagem’, Marin destaca sua inadequação com os processos de 

formação pedagógica, pois dele depreende-se a necessidade de “haver alterações substanciais, 

pois o material é manipulável, passível de destruição para posterior atribuição de nova função 

ou forma” (MARIN, 1995, p. 140). O termo reciclagem é comumente utilizado para designar 
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processos de transformação de resíduos em outros objetos. Assim, clarificando, copos e garrafas 

decorados e usados com outros fins, o lixo que após processamento se comporta como adubo, 

caracterizam processos de reciclagem. Em outras palavras, a alteração ocorrida no material 

durante esse processo é radical e discrepante com a ideia de atualização pedagógica.   

Em consequência a adesão desse termo, muitas iniciativas de formação continuada que 

foram empreendidas se mostraram ineficazes. Rápidas, descontextualizas e superficiais, essas 

ações formativas não contemplavam a complexidade do ensino e do vasto universo que envolve 

a educação (MARIN, 1995). 

Partindo dos sinônimos de ‘treinamento’ (tornar apto, capaz de realizar determinada 

tarefa), Marin, dialogando com outros autores, expõe que em alguns casos, o termo 

‘treinamento’ está relacionado com a modelagem de comportamentos e automatismos que 

descartam o emprego da inteligência na realização de funções designadas ao sujeito. Nesses 

casos, quando esse termo pressupõe ações meramente mecânicas, torna-se inconcebível usá-lo 

para definir os processos de formação continuada. Contudo, a autora não o descarta totalmente, 

uma vez que algumas ações formativas de caráter mais amplo podem ser imbuídas de alguns 

automatismos fundamentais, como é o caso dos educadores físicos que demandam de 

treinamentos para adquirir tônus muscular, condicionamento físico e aprender técnicas recentes 

de uma dada modalidade esportiva.  

Outro termo posto em pauta é a ‘capacitação’. Marin (1995) postula dois enunciados 

para defini-lo, sendo o primeiro tornar capaz, habilitar e o segundo engloba as ações de 

convencer e persuadir. O primeiro enunciado contempla ações que, para a autora, são coerentes 

com a ideia de formação continuada, haja vista a necessidade de o sujeito tornar-se capaz de 

exercer a docência, dispondo as condições de desempenho inerentes à função. Assim, tal termo 

rompe com a ideia de o magistério se desenvolver por meio de um dom inato ou em caráter 

vocacional. 

As ações de convencimento e persuasão que integram o segundo conjunto de 

significados do termo ora analisado, se apresentam contrárias aos pressupostos que devem 

conduzir a formação de professores. Para Marin (1995), os profissionais da educação devem 

conhecer, analisar, criticar e aceitar ideias por meio da criticidade, fazendo o uso da razão, e 

não serem persuadidos ou convencidos sobre ideias, pois, desse modo, a formação se 

comportará como uma doutrinação dos professores, incutindo-os de concepções que deverão 

ser aceitas sem reflexão.  

Além disso, a incorporação dessa segunda concepção legitimou “inúmeras ações de 

‘capacitação’ visando a ‘venda’ de pacotes educacionais ou propostas fechadas aceitas 
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acriticamente em nome da inovação e suposta melhoria” (MARIN, 1995, p. 17, grifos do autor). 

Em suma, o termo capacitação – ainda em voga atualmente, se mostra congruente com os ideais 

da formação continuada, desde que a conceba como um conjunto de ações que visam habilitar 

o professor, tornando-o capaz de exercer suas atribuições. 

Em relação ao termo ‘aperfeiçoamento’, Marin (1995) reconhece sua pertinência na área 

da formação continuada, quando se é utilizado na intenção de corrigir defeitos alcançando graus 

mais elevados de instrução. Porém, critica-o por reconhecer as limitações características da 

educação, visto que ela se constrói por meio de tentativas, acertos e erros, dados os fatores 

intervenientes nesse processo. A crítica é tecida com base nos significados que o termo em 

análise exprime, tais como: tornar algo ou alguém perfeito, portanto, essas ações se apresentam 

contrárias à essência da educação que é a educabilidade do ser humano. Para além, Marin 

ressalta que sempre há possibilidades de melhoria na docência, mas todos possuem seus limites, 

tornando a ideia de perfeição inatingível e utópica.  

Reconhecendo a multiplicidade de significados, Marin (1995) indica o termo ‘educação 

continuada’9 como mais pertinente, visto sua abordagem mais ampla, podendo incorporar as 

concepções anteriores (treinamento, capacitação e aperfeiçoamento), em conformidade com o 

objetivo específico e demais aspectos a serem evidenciados no processo formativo.  

Ainda na perspectiva de Marin (1995) a formação continuada é uma atividade proposta 

de maneira consciente, focalizada na mudança, de modo a “auxiliar profissionais a participar 

ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua 

profissão” (p. 19). Em referendo, Destro (1995), utilizando a definição de Lowe (1977), 

caracteriza a formação continuada como “toda e qualquer atividade que tem por objetivo 

provocar uma mudança de atitudes e/ou comportamentos a partir da aquisição de novos 

conhecimentos, conceitos e atitudes” (p. 25).  

Os modelos e termos relacionados à formação continuada não são encontrados na 

prática como estado puro de aplicação, devem ser vistos como “ideais-tipo” (DEMAILLY, 

1995, p. 145), constituídos a partir de perspectivas teóricas com o objetivo de analisar as 

propostas de formação postas ao professorado. Por conseguinte, é importante percebermos, que 

de acordo com os objetivos e necessidades, um mesmo processo de formação poderá ser 

formulado integrando mais de um termo e modelo, não necessariamente cada ação formativa 

 
9 Aqui padronizado como formação continuada. 
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será caracterizada por apenas um dos paradigmas aqui apresentados, ao passo que comumente 

haverá uma certa predominância de um sobre o outro10.  

Dotados de uma visão compensatória e com o objetivo de suprir as lacunas advindas de 

uma formação inicial precária, que não constituiu nos professores um cabedal teórico 

condizente com as demandas da profissão, alguns programas de formação continuada deixaram 

de lado as discussões e reflexões teóricas que garantiriam aos sujeitos (em formação) o 

desenvolvimento de suas ações profissionais no que tange aos avanços, às renovações e 

inovações específicas de sua área de atuação; oriundos dos rearranjos das produções científicas, 

culturais e/ou técnicas, bem como negligenciaram o desenvolvimento da criatividade pessoal 

e/ou de grupos profissionais (GATTI, 2008) que contribui para a construção paulatina da prática 

pedagógica docente. 

Bertotti, Ens e Siqueira (2016) referendam essa assertiva, quando, em suas pesquisas, 

indagam sobre qual tem sido o viés teórico condutor dos cursos de formação continuada, visto 

a inexistência de resultados satisfatórios na formação dos professores, e, por consequência, na 

do aluno. Consideram que há uma predominância de cursos formativos voltados apenas para 

amenizar as fragilidades dos estudos iniciais dos professores, e desta forma, não há 

desdobramentos consideráveis em sua prática.  

Outro ponto relevante de discussão é a centralidade dos cursos de formação continuada 

na figura do aluno que ficará sob a tutela dos professores em formação, constatada por Gatti, 

Barreto e André (2011) durante a realização de um estado da arte acerca das políticas docentes 

no Brasil. Nesta obra, as autoras relatam que há um predomínio nesses cursos em capacitar os 

professores na intenção de perceber os desdobramentos nos alunos, não focalizando o 

desenvolvimento profissional docente. Não obstante, Joyce e Showers (1988), na voz de Garcia 

(1999, p. 27) nos dizem que “a formação dos professores não é um processo que acaba nos 

professores”. Ou seja, o processo formativo refletirá no ensino ofertado aos alunos, e os 

resultados por eles obtidos é que definirão a qualidade da formação realizada pelo professor. 

Em complemento, Libâneo (2008, p. 227) nos diz que “a formação continuada é 

condição para aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e 

profissional de professores [...]”, sendo assim, é inevitável estimular a participação dos docentes 

nesse tipo de formação com a intencionalidade de desenvolver, não somente a prática 

 
10 No capítulo em quem apresentaremos as análises preliminares da presente pesquisa, faremos uma caracterização 

do curso de Especialização em Mídias na Educação, apresentando dentre os elementos que o compõem àqueles 

que se aproximam dos modelos (DEMAILLY, 1995), das tendências (ARAÚJO; SILVA, 2009) e das concepções 

relacionadas aos termos apresentados por Marin (1995). 
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pedagógica, mas também, a dimensão cultural, alargando suas concepções de mundo, 

construindo um novo olhar, uma nova leitura da realidade que estão inseridos. 

 Imbernón (2011) salienta que cabe ao professor refletir não somente sobre sua prática, 

mas sobre todas as vertentes que subjazem à educação escolarizada, em especial, às demandas 

sociais que o alunado está inserido, de modo que sua prática pedagógica seja construída com o 

objetivo de promover um processo de ensino e de aprendizagem emancipatórios coerente com 

as realidades culturais, políticas e sociais em que se situa historicamente, ou seja, articular a 

educação escolarizada com a sociedade.  

Entendendo que a formação continuada deve ser pensada em sincronia com o contexto 

social, histórico, profissional e afetivo que o professor está engajado e proporcionar o 

desenvolvimento coletivo, além do individual, aproximaremos11 a presente discussão dos 

pressupostos da Teoria Histórico-Cultural proposta por Lev Semyonovich Vygotsky12 e seus 

colaboradores. 

 

3.1.1 Formação Continuada de Professores na perspectiva histórico-cultural  

 

O caminho teórico percorrido por Vygotsky13 é coerente com o contexto sociopolítico 

pós-revolucionário que estava inserido, caracterizado pelo regime socialista instaurado 

posterior a Revolução Russa. Associando ao princípio do materialismo histórico e dialético 

proposto por Marx, qual seja: “as mudanças históricas na sociedade e na vida material 

produzem mudanças na natureza humana” (VYGOTSKY, 1989, p. 8). Entendemos que sua 

teoria atesta que as mudanças individuais no decorrer do desenvolvimento humano têm sua 

gênese e enraizamento na sociedade e na cultura, as quais o sujeito está integrado. 

 
11 Utilizamos o verbo ‘aproximar’, visto que o nosso objetivo não é apresentar uma revisão exaustiva dos estudos 

de Vygotsky, mas traçar uma breve discussão identificando os elementos centrais do desenvolvimento da 

aprendizagem humana, na perspectiva histórico-cultural, que apresentem relação direta com a formação 

continuada de professores. 
12 Nasceu em 17 de novembro de 1896 na cidade de Orsha localizada Bielo-Rússia. Sua trajetória acadêmica é 

marcada pela interdisciplinaridade (característica ímpar de suas pesquisas), transitando pelos cursos de Direito e 

Literatura na Universidade de Moscou, onde, motivado pelo desejo de compreender o desenvolvimento 

psicológico humano e as anomalias físicas e mentais, ingressou na faculdade de medicina, além de cursar História 

e Filosofia na Universidade Popular de Shanyavskii, porém, sem titulação acadêmica. Sua carreira teve início na 

altura de seus 21 anos palestrando e lecionando sobre literatura, ciência e psicologia. Após contato com a formação 

de professores, Vygotsky interessou-se por buscar alternativas para o desenvolvimento e reabilitação de crianças 

portadoras de deficiências congênitas (cegueira, retardo mental severo), sendo essa uma grande oportunidade para 

compreensão dos processos mentais humanos – foco do seu projeto de pesquisa. Faleceu aos 37 anos no dia 11 de 

junho de 1934 na cidade de Moscou vítima de tuberculose, deixando uma vasta obra científica composta por cerca 

de 200 estudos nas áreas da psicologia e ciências humanas no geral (REGO, 1994). 
13 Sabendo que há outras formas de redigir este nome, elegemos a grafia ‘Vygotsky’ para padronizar a 

referenciação ao longo deste texto, salvaguarda nas citações diretas que poderão apresentar formas de escrita 

distintas, conforme adotado pelo autor original.  
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De acordo com Lucci (2006), o ideal filosófico marxista que postula sobre a constituição 

humana ocorre essencialmente por meio das relações sociais e isso incursionou os estudos 

encabeçados por Vygotsky. Desta forma, o desenvolvimento psicológico do indivíduo é 

condicionado histórico e socialmente por meio do processo de apropriação da cultura que é 

comunicada nas relações interpessoais. As proposições de Vygotsky centram-se na tentativa de 

desenhar um modelo explicativo que compreenda os processos cerebrais subjacentes à 

constituição e desenvolvimentos dos mecanismos psicológicos e enfatiza o contexto social onde 

o indivíduo está historicamente imerso.  

Ademais, Rego (1995) e  Lucci (2006) ao discorrerem sobre a obra de Vygotsky, 

pontuam que embora ele tenha adotado uma postura interdisciplinar em suas investigações 

levando em consideração diversas áreas do conhecimento (arte, neurologia, literatura e 

filosofia), o ponto fulcral do seu projeto localiza-se no estudo dos processos de transformação 

do desenvolvimento humano. Ele concentrou seus esforços na análise dos processos 

psicológicos superiores/complexos observando as dimensões filogenética (origem da espécie), 

sociogênese (histórico-social) e ontogenética (desenvolvimento do indivíduo). 

Esses processos psicológicos superiores são tipicamente humanos, mediados por 

sistemas simbólicos e consistem, segundo Oliveira (2006), na capacidade de planejamento de 

ações futuras, na lembrança voluntária de fatos transcorridos, nos pensamentos abstratos e 

memorização ativa. Esses mecanismos são intencionais, denotam caráter voluntário e 

consciente ao comportamento humano. Para Vygotsky (1989), eles não são inatos e se 

desenvolvem a partir das interações sociais empreendidas pelo indivíduo com o meio ao qual 

se insere. Tal princípio está sintetizado na assertiva de Castanho e Costa (1999, p.46): “o 

indivíduo aprende na interação com os parceiros. Todo conhecimento é partilhado”. 

A premissa discutida acima guarda relação direta com a primeira tese da obra de 

Vygotsky, qual seja: a relação indivíduo/sociedade (REGO, 1995). Em síntese, essa tese 

pressupõe a inexistência das funções psicológicas superiores na criança desde o nascimento, 

sendo essas desenvolvidas por meio da interação dialética do indivíduo com o grupo cultural 

ao qual pertence. Para Coelho e Pisoni (2012, p. 146) “o desenvolvimento do psiquismo 

humano é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e atribui significados à realidade”. 

Ou seja, o homem ao longo do seu desenvolvimento se apropria progressivamente das formas 

de funcionamento psicológicos estabelecidas culturalmente. 

A segunda tese deriva da primeira, focalizando o desenvolvimento das funções 

psicológicas humanas (processos superiores) como resultado das relações do indivíduo com o 
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seu contexto sociocultural. Ou seja, as funções psíquicas estão profundamente enraizadas na 

cultura (REGO, 1995).  

Oliveira (2006) destaca o caráter dinâmico que marca a interação do indivíduo com o 

arcabouço cultural historicamente produzido e fornecido pelo grupo social. Para a referida 

autora, o processo de internalização da cultura não é passivo, tampouco, dissociado do 

desenvolvimento histórico e social da humanidade, haja vista os constantes movimentos de 

reinterpretação das informações realizados pelo indivíduo.  

Nesse ínterim, Vygotsky (1989, p. 64, grifos do autor) ao discorrer sobre o processo de 

internalização expõe que “todas as funções do desenvolvimento da criança14 aparecem duas 

vezes: primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica)”. Depreendemos, então, 

que o desenvolvimento humano se dá a partir do meio extrínseco para o intrínseco. Assim, as 

ações realizadas externamente pelo indivíduo são apreciadas pelos membros pertencentes ao 

seu grupo, ancoradas nos significados culturais preestabelecidos. Posteriormente a essa 

apreciação, o indivíduo será capaz de significar suas ações, dando início ao processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas internas que serão per si interpretadas sob o filtro 

cultural estabelecido pelo seu grupo.  

Destarte, os programas de formação continuada que não levam em consideração o 

contexto social, afetivo e cultural que os professores integram, tendem a se tornar ineficazes no 

tocante às mudanças esperadas na prática pedagógica pós-formação. Isto pois, esses 

profissionais estão inseridos em grupos sociais específicos, dotados de concepções próprias 

acerca da educação, de valores e condutas. Metaforicamente, essas concepções se comportam 

como filtros dos conhecimentos novos que chegam, selecionando aqueles que apresentam 

relevância direta com o meio ao qual esses sujeitos estão inseridos (GATTI, 2003).  

As ações formativas devem ‘entrelaçar-se’ (termo emprestado da autora mencionada) 

com o meio sociocultural e profissional do grupo ao qual o sujeito em formação pertence. 

Assim, a probabilidade de os saberes apresentados serem incorporados é maior em detrimento 

a programas que enfatizam apenas os aspectos cognitivos, e acabam esbarrando nas 

representações socioculturais do grupo. Em consequência, não há desdobramentos 

 
14 A teoria enunciada por Vygotsky não se restringe a explicar o desenvolvimento infantil, mas se utilizar dessa 

fase para conjecturar os comportamentos humanos na fase adulta, vez que é na criança que os instrumentos de 

mediação e fala são constituídos, como explicitado por Rego (1994, p. 25) “a criança está no centro da pré-história 

do desenvolvimento cultural”. Em linhas gerais, ao analisar a fase da infância, o pesquisador pode compreender 

como se dá a formação do psiquismo e identificar as suas etapas evolutivas, tendo em vista que a sua constituição 

se dá ao longo da vida, não sendo preexistente no indivíduo.  
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significativos nas concepções e práticas pedagógicas dos docentes em seu cotidiano escolar. 

Eles possuem a formação, mas ela não foi significativa para o seu desenvolvimento profissional. 

Ao analisar os desdobramentos do Programa Proformação15 a fim de identificar em 

quais condições a formação continuada pode gerar mudanças profissionais e pessoais em seus 

participantes, Gatti (2003) identificou nas verbalizações dos sujeitos que o alargamento do 

arcabouço teórico e o redimensionamento das práticas pedagógicas se deveu à valorização (feita 

pelo programa) do meio que os formandos vivem. Nas palavras da autora: “para que mudanças 

em concepções e práticas educacionais de professores ocorram, é necessário que os programas 

que visam inovações, aperfeiçoamentos, atualizações, tenham entrelaçamento concreto com a 

ambiência psicossocial em que esses profissionais trabalham e vivem” (Ibid., p. 203). 

A terceira tese das ideias vygotskyanas faz menção “à base biológica do funcionamento 

psicológico: o cérebro visto como órgão principal da atividade mental” (REGO, 1995, p. 42). 

De fato, as funções psicológicas superiores – objeto de Vygotsky, são constituídas a partir da 

vida sociocultural do indivíduo e não no cérebro, contudo, a inexistência das atividades 

cerebrais impediria o desenvolvimento mental humano. Pois as referidas funções se constituem 

a partir das funções elementares16 ligadas aos processos cerebrais. 

Em caráter adicional, Oliveira (2006) discorre sobre a plasticidade cerebral, propriedade 

ímpar que confere ao cérebro habilidades adaptativas no que concerne a alteração de sua 

estrutura e rearranjos no seu funcionamento em resposta aos estímulos externos e novas 

experiências adquiridas pelo indivíduo. Ou seja, é a capacidade desse órgão de ser moldado ao 

longo do desenvolvimento individual e da espécie, sem resultar em transformações físicas.  

A quarta tese discutida por Rego (1995), acerca dos trabalhos de Vygotsky, postula 

sobre a mediação que ocorre ao longo de toda a vida humana. O processo de mediação se dá 

por meio de instrumentos e signos que permeiam a relação dos homens entre si e desses com o 

mundo. Dentre os signos mediadores, destaca-se a linguagem, visto que ela de acordo com 

Oliveira (2006), se comporta como sistema de comunicação padrão de todos os indivíduos, 

além do fato de ela dotar conceitos outrora elaborados pela cultura humana, transmitidos entre 

as gerações.   

 
15 O Proformação (Programa de Formação de Professores em Exercício) foi desenvolvido pelo Ministério da 

Educação, no intuito de fomentar formação, em nível médio com habilitação para o Magistério, aos professores 

que lecionavam (sem formação específica) nas quatro séries iniciais da educação básica nas redes públicas de 

ensino, principalmente, nas regiões menos desenvolvidas do país. Para mais informações, acesse: 

http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp. 
16 As funções psicológicas elementares apresentam a dimensão biológica como origem, e são marcadas pelo 

imediatismo, ações involuntárias ou reflexas, sendo controladas por estímulos externos. Tais funções são 

encontradas tanto na criança quanto nos animais e são ausentes de reflexão, controlada exclusivamente pelo 

instinto.  

http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp
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No bojo da teoria de Vygotsky encontramos a mediação como conceito central para 

compreender o funcionamento psicológico. De antemão, Vygotsky (1989) expõe que qualquer 

relação comportamental obedece a uma estrutura direta de reação entre o indivíduo e a situação 

posta, podendo ser representada pela fórmula S → R. Em contrapartida, quando há medicação, 

essa relação é permeada por um terceiro elemento denominado de “elo intermediário” (p. 45) 

que se localiza entre o estímulo (S) e a resposta (R). Para ele, “o processo simples estímulo-

resposta é substituído por um ato complexo, mediado” (p. 45) - identificado pela letra ‘X’, 

conforme estrutura apresentada na figura 1, na sequência. 

 

Figura 1 – Representação esquemática do processo de mediação 

 

Fonte: Vygotsky (1989, p. 45) 

 

Por meio do processo esquematizado acima, percebemos que a mediação é inata nas 

relações do homem para com o mundo. O processo de desenvolvimento humano tanto das 

funções psicológicas superiores quanto da aprendizagem, se dá, por via de regra, através de 

ações mediadas. A mediação resulta da “intervenção de um elemento intermediário numa 

relação” (OLIVEIRA, 2006, p. 26), podendo ser, por exemplo, a lembrança de situações 

vivenciadas ou a fala/alerta de outra pessoa. Fato é, que a mediação resulta do surgimento de 

um elemento interveniente entre o homem e o meio, sendo que, no decorrer do 

desenvolvimento, as relações mediadas tendem a se sobressair às diretas criando “novas formas 

de processos psicológicos enraizados na cultura” (VYGOTSKY, 1989, p. 45, grifo nosso).  

Os elementos mediadores apontados por Vygotsky são denominados de instrumentos e 

signos. O primeiro possui ação regulatória de processos externos ao indivíduo, enquanto o 

segundo se destina ao controle do psiquismo, consequentemente, os signos são elementos cuja 

as ações são voltadas para dentro do indivíduo. Enquanto a mediação fomentada pelo 

instrumento segue o caráter literal (o instrumento retrata a si mesmo), aquela realizada pelo 

signo é caracteriza pelo simbolismo, como exposto por Rego (1995, p. 50): “o signo pode ser 

considerado aquilo (objeto, forma, fenômeno, gesto, figura ou som) que representa algo 

diferente de si mesmo”.  
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Diferentemente dos signos, os instrumentos não são ferramentas de mediação exclusivas 

dos seres humanos, visto que dentre os escritos de Vygotsky, encontramos estudos com 

chimpanzés que utilizam objetos a fim de realizarem determinadas ações, tais como, alcançar 

alimentos com a ajuda de varas. Contudo, somente o homem é capaz de conceber um 

instrumento que facilite sua relação com o meio, criar outros mais sofisticados através dele e, 

posteriormente, socializar sua função com os demais membros do seu grupo social, ao passo 

que os animais os utilizam de maneira acrítica e rudimentar.  Em outras palavras, a principal 

diferença entre o homem e demais animais, no tocante a utilização de instrumentos, é a 

intencionalidade e reflexão crítica que conduzem suas ações. 

Retomando a reflexão sobre a formação continuada de professores e nos apropriando 

das discussões de Libâneo (2004), entendemos o exercício docente como um trabalho prático, 

uma ação intencional compreendida pela reflexão e instrumentalização com vistas ao alcance 

dos objetivos propostos. Assim, os cursos e demais momentos formativos aos quais os 

professores se submetem, devem primar também, pela organização de subsídios que norteiem 

a ação desses profissionais. O presente autor escreve sobre a necessidade de a formação 

apresentar aos docentes “estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de um sólido 

conhecimento teórico que ajudam a melhor a realizar o trabalho” (p. 138).  

Os professores devem integrar em sua prática instrumentos didáticos e de mediação 

criados a partir da experiência humana e já consolidados por meio dos mecanismos culturais 

das gerações que os precederam. A docência não pode ser vista como uma atividade abstrata, 

mas sim, como um trabalho que exige instrumentalidades que sejam capazes de mediar a 

relação aluno e professor, de modo que o sujeito que ensina acesse com mais facilidade o que 

está em formação, e assim, contribua com o desenvolvimento de sua aprendizagem. Porém, 

vale ressaltar que os instrumentos (e signos) a serem utilizados devem ser adequados às 

realidades dos atores envolvidos no processo e, principalmente, ao contexto histórico, social e 

cultural que estão inseridos.  

Em suma, a essência da psicologia proposta por Vygotsky é a concepção de sujeito 

situado historicamente que se constitui por meio das relações e interações sociais mediadas pela 

cultura. A observância do fator cultural no desenvolvimento mental humano é de extrema 

relevância nessa teoria, visto que é “pelo trabalho que o homem, ao mesmo tempo em que 

transforma a natureza para satisfazer as suas necessidades, se transforma também” (LUCCI, 

2006, p. 6). Posto em outras palavras, o homem transforma e é transformado pela cultura. 

Assim, ao internalizá-la, o sujeito inicia seu processo de humanização inserindo-se em 
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atividades práticas que o constituem humano e, paralelamente, fomentam transformações no 

meio que vive. 

Atualizando a assertiva exposta por Lucci, inferimos que as tecnologias se comportam 

como recursos que não simplesmente mediam a relação do homem com o mundo, mas 

reconfiguram suas formas de pensar e agir sobre a natureza, adaptando-a às necessidades 

humanas, e, por consequência, ambos são transformados no processo. Nesse sentido, a 

disseminação das tecnologias altera a vivência social do homem, seu modo de trabalho, bem 

como, provoca novas formas de comunicação entre as pessoas. Podemos dizer que elas se 

comportam como os instrumentos de mediação na presente época. Em referendo, Kenski (2012, 

p. 21) nos diz que “o homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, sentir, agir”. 

As discussões acima nos autorizam afirmar que a presença latente das tecnologias na 

sociedade dita novas formas de pensar e fazer educação, até porque “notícias, fatos e mudanças 

podem chegar à sala de aula pela boca dos alunos, sem que o professor tome conhecimento 

previamente” (HYPOLITTO,1999, p. 204). À vista disto, a atualidade tecnológica proporciona 

aos alunos novas formas e fontes de consulta para construção da sua aprendizagem e cabe aos 

professores o dever de aprimorar sua prática pedagógica no intento de assimilar esses novos 

recursos à educação. Almeja-se, segundo Tonini (2016), que os professores se tornem 

catalisadores no processo de reconstrução do ato de ensinar, assumindo a função de mediadores 

entre o aluno e a informação, além de criar oportunidades para integração das TIC na formação 

docente.  

Libâneo (2004, p. 115) sustenta a nossa alegação exposta acima, ao dizer que “as 

mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da subordinação das 

práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do aprender e do pensar”. A educação 

como instrumento socializador e transmissor da cultura deve adaptar-se às inovações 

tecnológicas e prover condições intelectuais aos alunos de apropriação crítica desses recursos, 

pensando-os historicamente. 

Para tal, os professores devem assumir a formação como processo que se prolonga por 

toda a vida, ajustada ao momento social, histórico e, nesse caso, tecnológico, pois, como visto, 

o desenvolvimento cognitivo acontece por meio das interações sociais enraizadas na cultura. 

Assim sendo, na próxima seção discorreremos sobre a relevância da formação continuada de 

professores para o uso das TICs e mídias, recursos em alta no momento histórico que vivemos.  
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3.2 Tecnologias da Informação e Comunicação e as Mídias: breves definições 

 

O termo tecnologia vem do grego technê que significa arte ou ofício, enquanto logos, 

significa estudo de alguma coisa. Esse termo automaticamente nostálgico, faz-nos relembrar 

antigos processos manuais e lentos que foram aos poucos ganhando agilidade a partir das 

máquinas operacionais (BLANCO; SILVA, 1993). Em complemento, Kenski (2003; 2012) 

denomina a tecnologia como o conjunto de conhecimentos científicos associados ao 

planejamento, construção e posterior utilização de um tipo equipamento para a realização de 

tarefas específicas.  

Na visão dessa autora, a humanização – ou seja, a distinção do homem em comparação 

aos outros seres vivos, teve sua gênese no dado momento em que ele se apropriou dos elementos 

encontrados na natureza para uso em benefício próprio, reduzindo as desvantagens que tinham 

diante dos outros animais. Exemplificando: na Idade da Pedra, os ossos ressequidos, pedaços 

de pau, pedras, dentre outros recursos eram utilizados para afastar animais e até outros homens 

que ainda não dispunham dos mesmos conhecimentos. Para ela, tecnologia é poder! 

Nesse sentido, é possível afirmar que o desenvolvimento social do homem imbrica à 

evolução das tecnologias e o seu emprego em cada época. Relembremos, por exemplo, a idade 

do ouro e do ferro, são momentos históricos em que ocorreu o desenvolvimento de tecnologias 

usadas para aproveitamento desses recursos em prol de uma melhoria na qualidade de vida 

(KENSKI, 2012). Podemos dizer que há uma relação intrínseca do homem com o meio, em que 

o primeiro transforma o segundo, criando equipamento que facilitem a execução de suas ações. 

Brito (2006) nos diz que o conceito de tecnologia transcende a visão simplista que a 

caracteriza como equipamento, haja vista que ela entremeia toda a relação humana. 

Fundamentada nos estudos de Tajra (2001), a autora categoriza as três dimensões da tecnologia, 

quais sejam: a física (equipamentos); a organizadora (relações com o mundo); a simbólica 

(comunicação). 

Para o melhor entendimento do que vem a ser as TICs, é ideal traçarmos um breve 

panorama acerca da evolução de alguns principais equipamentos tecnológicos. Essa volta na 

história nos ajuda a compreender como e quando o mundo passou a viver em uma era de 

globalização em que as barreiras geográficas e a distância tornaram-se incapazes de impedir o 

compartilhamento de conhecimentos e informações de maneira rápida (CURY; 

CAPOBIANCO, 2011). 

Toda parte da história possui a sua importância e contribuiu efetivamente para as 

características atuais relacionadas à evolução tecnológica. As tecnologias existentes antes do 
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século XVIII já causavam impactos sobre a cultura e perspectivas sociais, econômicas, 

científicas e políticas. Introduzida na Europa por Johann Gutemberg no século XIV, a 

impressão tipográfica realizada a partir da transferência de tinta sobre artes em madeira ou 

qualquer material em alto relevo para a folha de papel é considerada uma das mais importantes 

invenções para história das tecnologias, sendo possível, a partir dessa ferramenta, as 

publicações de conhecimentos por meio de livros e depois jornais impressos (GUIMARÃES; 

RIBEIRO, 2011; CURY; CAPOBIANCO, 2011). 

Apenas 400 anos após os primeiros passos da comunicação, iniciou-se experiências com 

o eletromagnetismo, quando surgiu o telégrafo de um fio, por Claude Chappe. Nesse mesmo 

século Samuel Finlay Breese Morse aperfeiçoou esse equipamento para uso elétrico evoluindo-

o para que fosse possível a transmissão de mensagens escritas (telegrama). Nesse tempo, a 

comunicação já era considerada rápida e eficiente (GUIMARÃES; RIBEIRO, 2011; CURY; 

CAPOBIANCO, 2011). 

Há alguns anos, mais precisamente 700 a.c. na Grécia, Tales de Mileto realizou as 

primeiras observações sobre a eletricidade, a partir do atrito do âmbar (eléktron) à pele de 

carneiro. Mas é apenas nos séculos XVIII que os primeiros trabalhos sobre eletricidade e 

magnetismo foram publicados. Em várias partes do mundo havia cientistas investigando sobre 

eletromagnetismo e foi nesse século que os principais meios de comunicação foram criados e 

aperfeiçoados de acordo com as demandas e realidades da época.  James Clerk Maxwell, Jakob 

Belezellus, Willoubeby Smith May, Juluis Elster, Hans Geitel Mal entre outros estudiosos que 

trabalharam para a criação do telefone e da televisão, mal sabiam que aqueles estudos eram o 

gatilho para uma grande revolução industrial tanto de comunicação quanto de informação 

(CURY; CAPOBIANCO, 2011). 

Notamos que a evolução das TICs não se deu repentinamente e obedeceu sucessivos 

avanços. Primeiro, ocorreu os primeiros sinais sobre eletricidade, depois a necessidade de 

propagar conhecimentos e informações, só após alguns anos todos esses estudos foram se 

juntando até obter-se as TICs atuais. 

É ideal pontuarmos, de acordo com Barreto (2010, p.34), que as TICs não foram 

fabricadas com ideais pedagógicos ou concebidas para viabilização do processo de ensino e de 

aprendizagem. Inicialmente, são destinadas para integrarem outros setores da sociedade que 

não se relacionavam com os educacionais. Porém, as “descontextualizaram das áreas em que 

foram produzidas e recontextualizadas na educação”, assim, nesse movimento de ingresso nas 

instituições de ensino, elas assumem objetivos educacionais e passam a integrar o conjunto 

material da escola, sendo vistas como instrumentos pedagógicos.  
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Partindo do conhecimento acerca da evolução das TICs é possível melhor compreender 

as delimitações das mídias, tendo em vista que a evolução dos meios de comunicação social 

ocorreu concomitantemente com a evolução da tecnologia de informação (GEWEHR, 2016). 

Iniciando pela circulação massiva de textos impressos (livros, jornais, revistas) que provocavam 

transformações nas civilizações e contribuíam para grandes mudanças culturais, políticas e 

sociais. Com a chegada dos meios de comunicações mais avançados durante os séculos XVIII 

e XIX (rádios, televisões e posteriormente a internet), o que já atingia a população em grande 

escala, tornou-se a comunicação algo fácil com quantidade nunca imaginável de informações e 

serviços. Podendo hoje grande parte da população mundial ter acesso a qualquer conhecimento 

e produtos (CURY; CAPOBIANCO, 2011; KOBS; CASAGRANDE JUNIOR, 2016).    

Face ao exposto, vemos em Tonini e Andrade (2016) que o conceito de mídias é vasto 

e abrange as esferas da comunicação, lazer, entretenimento e informação, por isso representam 

um conjunto substancial de possibilidades de utilização na sala de aula. Originárias do latim 

media e medium (plural) que significa meio, as mídias são entendidas como o ‘meio’ de 

sistematizar e promover a informação. No contexto brasileiro, em especial, elas assumem 

diversos sentidos, tais como: de ferramenta técnica – internet; de um veículo específico (por 

exemplo, a TV); de vários veículos (as mídias impressas); ou na totalidade dos meios (a mídia). 

Na definição dos autores supracitados, todos e quaisquer veículos que propiciem a 

informação e comunicação são mídias, elencando-os, temos: “rádio, jornal, TV, revista, o 

computar, o satélite, o panfleto, o cartaz, a fotografia, o cinema, a fixa, o banner, enfim, todo e 

qualquer meio pelo qual sejam possíveis a emissão e a recepção de imagens” (TONINI; 

ANDRADE, 2016, p. 32).  

Dentro desse contexto, vale ressaltar a importância dos estudos feitos por Lévy (1999). 

Ele discorre sobre o surgimento da Cibercultura, seguido pelo avanço expressivo das TICs, 

acarretando um emaranhado de informações que podem atuar positiva e/ou negativamente na 

disseminação de ideias e construção do pensamento crítico do ser humano.  

Nesse contexto, Alves (2009) relatou que, 

 

(...)tais avanços tecnológicos proporcionam transformações que estão 

influenciando amplamente a educação em todos os níveis, abrindo 

oportunidade para integrar, enriquecer e expandir os materiais instrucionais, 

apresentando novas maneiras de interação, de forma que as perspectivas são 

de um aumento cada vez maior da inserção das tecnologias de informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem (ALVES, 2009, p.13). 
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Esse cenário, onde tem ocorrido emergência de disseminação de informações, impõe 

grandes desafios à educação, sendo relevante a proposição de uma educação digital que 

possibilite a formação de indivíduos detentores de olhar crítico frente às informações recebidas 

pelas mídias. Sendo esse um grande desafio educacional, devido à necessidade de repensar seus 

fundamentos e inovar métodos que auxiliem na formação desses indivíduos (BÉVORT; 

BELLONI, 2009; ALVES, 2009). 

Nesse ínterim, é possível afirmar que a evolução tecnológica provocou grandes 

transformações na sociedade, sendo que na educação a exigência dessas mudanças não foi vista 

como algo fácil de lidar, visto que, juntamente com a chegada dos computadores e da internet 

na vida dos alunos, vieram muitas informações que fugiam do conhecimento dos educadores. 

Na sequência discutiremos sobre a relevância da formação continuada de professores para o 

trabalho com as mídias.  

 

3.3 Formação continuada de professores para as TICs e Mídias 

 

Apregoadas por alguns como as “salvadoras” da educação e/ou a solução dos problemas 

educacionais inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem, as TICs vêm ganhando espaço 

entre os pesquisadores brasileiros que têm constatado, segundo Bittar, Guimarães e 

Vasconcellos (2008), a indiscutível contribuição desses recursos para a construção de 

conhecimentos, por parte dos alunos. Por outro lado, em muitos casos, as aulas estão sendo 

ministradas sem a presença das tecnologias ou, quando estão presentes, sua utilização não gera 

resultados significativos na aprendizagem dos alunos.  

A presença latente das tecnologias em todos os setores da sociedade reconfigura as 

formas de realizar funções corriqueiras, alargam nossa memória e nos apresenta novas formas 

de bem-estar. Isto pois, no dizer de Kenski (2012, p. 19), esses recursos nos garantem “alguns 

confortos tecnológicos” que outrora não existiam, atualmente não nos é possível conceber uma 

rotina e estilo de vida sem a presença deles. Assim, podemos conjecturar que professores e 

alunos se encontram em momentos de transição. Os primeiros, pois, em sua grande maioria, 

não tiveram contato frequente com as inovações tecnológicas ao longo do seu desenvolvimento; 

já os alunos, mesmo tendo nascido em plena era digital, transitam entre os constantes avanços 

tecnológicos. 

Neste cenário, em que o livro impresso não é mais a única fonte de conhecimento, o 

papel do professor migra de centralizador para mediador dos conhecimentos transmitidos e 

construídos durante o processo de ensino e de aprendizagem. As referências, informações e 
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saberes não estão mais sobre o domínio do professor, visto que os avanços nas tecnologias 

possibilitam o acesso à pesquisa, trabalho coletivo e comunicação a um número maior de 

pessoas simplesmente realizando buscas na internet.  

As novas mídias digitais, os jogos eletrônicos, os recursos audiovisuais, as ferramentas 

alocadas na internet, dentre outros recursos, exigem dos professores a constituição de uma nova 

postura e de um novo perfil, a fim de desenvolverem habilidades necessárias para a construção 

de novos conhecimentos e enfrentar desafios de ensinar para a nova geração (ALMEIDA, 

2016). Reconhecemos o descompasso existente entre a fluência digital e tecnológica dos 

professores em detrimento a dos alunos, porém, o professor detém um arcabouço teórico que o 

permite atestar a veracidade e qualidade das informações veiculadas, característica ímpar para 

contextualização e promoção do conhecimento.  

Ancorados em Masetto (2006), não nos referimos às tecnologias presentes na escola 

como garantia de melhor qualidade de ensino, mas reconhecemos que elas ampliam as 

possibilidades de aprendizagem, dinamizam a rotina da sala de aula e aproximam o aluno de 

conteúdos, por vezes, abstratos. Conectadas à internet, as escolas sintonizam-se com as 

informações publicadas na rede em relação à sociedade e suas questões sociais, culturais, 

econômicas e políticas, promovendo uma educação atualizada aos alunos. 

Computadores, internet, lousa digital, TV, vídeo, rádio são tecnologias e mídias que, a 

cada dia mais, marcam presença nas escolas brasileiras e se colocam a serviço do professor para 

fomento de uma educação mais dinâmica, lúdica e, porque não, significativa. De fato, esses 

recursos trouxeram implicações para a prática docente, tendo em vista que aos professores 

destina-se a necessidade de buscar formações mais consistentes, que os capacite  para lidar com 

esta nova realidade e desenvolva sua autonomia para integrar os recursos tecnológicos em suas 

atividades diárias, seja por recomendação da equipe pedagógica ou mesmo para suprir os 

anseios dos alunos que, observando a presença dos recursos na escola, esperam dos professores 

a sua utilização (BRITO,2016). 

Espera-se que a interação dialógica entre professor e aluno no ambiente escolar resulte 

na constituição de espaços de significação e legitimação dos conhecimentos ora discutidos. 

Nesse ínterim, as tecnologias assumem um papel relevante, uma vez que, por meio delas, torna-

se possível a constituição de espaços colaborativos de aprendizagem, possibilitando aos atores 

educacionais elaborarem ensaios e demais produções acadêmicas a fim de gerar conhecimentos 

próprios, fundamentados na troca de experiências e estudos teóricos (ALMEIDA, 2016). 

Nesta perspectiva, chamamos a atenção para as propostas de formação de professores. 

A valorização da inter-relação entre os sujeitos configura oportunidades importantes para 
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qualificação docente, de modo a atender as demandas provenientes do contexto escolar, que 

constantemente provocam a busca de novos saberes (SANTOS, 2012). 

A popularização das TICs na chamada sociedade da informação e do conhecimento 

reduziu as assimetrias de acesso a esses recursos, tanto para alunos quanto para professores. 

Apesar de a intensidade de exposição e a abertura às novas tecnologias serem distintas para 

essas duas categorias – professores tendem a ser, de modo geral, mais refratários a esses 

recursos. Porém, é fato que a escola tem sido influenciada por essas ferramentas, muito 

provavelmente por causa da receptividade dos alunos (BRITO, 2016). 

O curioso é que esse processo não se inicia dentro da escola, mas fora dela. A crescente 

exposição de crianças e jovens às novas e tradicionais mídias disponíveis nos diversos círculos 

de convivência desses indivíduos explica, ainda que parcialmente, a facilidade com que esses 

atores lidam com esses recursos, além de justificar o porquê de as TICs adentrarem os muros 

da escola, alcançando seu interior (MASETTO, 2006). 

A afirmação de Tardif (2002), defendendo a formação docente como "uma questão de 

atitude e de adaptação à linguagem, pois cada faixa etária possui suas próprias características 

às quais o professor, em seu ensino, não pode ficar indiferente” (p. 92) fez com que os docentes 

refletissem sobre suas práticas pedagógicas, dado que, se a sociedade está permeada pelo uso 

das tecnologias, a escola não pode ficar aquém dessa realidade e deve integrá-la em seu espaço. 

Porquanto, consideramos que os professores não podem ficar indiferentes a essa realidade e, 

assim, devem acessar esses recursos, se capacitarem para utilizá-los e se familiarizarem com 

suas possibilidades pedagógicas para associá-los à sua prática.  

Para as organizações escolares, esse novo paradigma abre um enorme leque de 

possibilidades, uma vez que a economia em rede inaugura, para essas instituições, um novo 

espaço de interação que prescinde das fronteiras geográficas formais, além muros. A tecnologia 

disponível pode, então, promover uma importante mudança de paradigma, reposicionando a 

escola, o professor, o aluno e as estratégias didáticas que se materializam através dos processos 

de ensino e de aprendizagem (MARQUETI, 2015). 

Para Masetto (2006), a docência significa o domínio de conhecimentos específicos em 

uma determinada área cabendo ao professor a função de mediador entre eles e os seus alunos. 

É uma ação educativa que se constitui no processo de ensino e de aprendizagem, na pesquisa, 

na gestão de contextos educativos e na perspectiva da gestão democrática.    

Consequentemente, o trabalho docente caracteriza-se como processos e práticas de 

produção cultural, apropriação de conhecimentos e divulgação do que se desenvolvem em 

espaços educativos escolares sob determinadas condições históricas. Nesta perspectiva, o 
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docente define-se como um sujeito em ação e interação com o outro (professor/aluno), produtor 

de saberes científicos para a realidade em que se insere.  

É exatamente por isso que as mídias emergem como elementos centrais nessa 

combinação, redesenhando e fomentando novas práticas educacionais utilizadas nos diferentes 

níveis e modalidades do sistema educacional. E são essas ferramentas que, na aprendizagem, 

podem auxiliar o desenvolvimento de habilidades intelectuais e cognitivas do sujeito 

(MARQUETI, 2015). 

Para que isso de fato aconteça, Marqueti (2015, p. 12) destaca que é necessário o uso 

“de estratégias pedagógicas que ajudem nesse processo. Neste sentido, justifica-se a 

necessidade de investigações que sinalizem caminhos propícios para situações didáticas mais 

interativas”. 

A influência da mídia na sociedade e na educação tem sido largamente discutida e 

questionada, porém o seu uso na escola ainda esbarra na resistência de alguns professores e 

demais atores educacionais, visto que a responsabilidade na integração das tecnologias na 

escola, de acordo com Marqueti (2015), não deve ser destinada somente ao docente, mas 

viabilizada por toda a equipe pedagógica. Por fim, Tardif (2002) nos alerta que o aluno busca 

algo novo, atrativo e cabe à educação acompanhar e, até mesmo, sanar essa busca, porém não 

basta apenas inserir a tecnologia no âmbito escolar. 

É preciso analisar o uso que fazemos das diferentes tecnologias enquanto estratégias 

educacionais; é necessário ter domínio acerca da função e das especificidades de cada recurso 

que está sendo utilizado, pois substituir o livro (ou a lousa) por um computador ou quaisquer 

outros dispositivos não significa que a inclusão tecnológica do aluno de fato ocorreu. É um 

começo, mas não é o esperado no que se refere a aprendizagem significativa (SANTOS, 2012).  

Para além da resistência de alguns professores, como mencionado, quanto ao uso das 

tecnologias e mídias na educação, esses profissionais se deparam com outros entraves que 

dificultam a efetiva integração desses recursos na sala de aula. Destacamos, dentre eles: o baixo 

domínio para o manuseio dos equipamentos tecnológicos e a formação deficitária que não 

contribui para o uso pedagógico desses recursos, tampouco, sua leitura crítica e articulada com 

os objetivos pedagógicos. Neste cenário, Almeida (2016) nos diz ser prudente criar práticas 

inovadoras e incentivar a sua implementação, aliada aos dispositivos conectados à internet, tais 

como: computadores, tablets, celulares, dentre outros, com o intuito de aproveitar ao máximo 

as mídias disponibilizadas nas instituições de ensino e aliar a educação com os avanços 

tecnológicos. 
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À vista disto, Kenski (2012) pontua que uma tecnologia que surge é sempre precedida 

por outras tecnologias já existentes que se tornam obsoletas a partir da presente inovação. A 

mutabilidade e aperfeiçoamentos desses recursos se justifica pela necessidade de executar 

tarefas que a existente não consegue e/ou para conferir mais agilidade no desenvolvimento de 

determinadas funções. Para ela, o capitalismo impõe novos ritmos para a sociedade no anseio 

de aumentar a produtividade, desta forma, o aperfeiçoamento tecnológico visa a redução do 

tempo na execução de atividades, diminuição nos custos e aumento nos lucros. Espera-se que 

a evolução se aproxime dessas inovações de modo a proporcionar aos alunos um processo de 

ensino e de aprendizagem que os emancipe para lidar com as demandas da sociedade atual.  

Destarte, Lemos (2017) nos diz que as tecnologias e demais mídias devem ser parte do 

cotidiano escolar, como já acontece com o quadro negro, o giz e o livro didático, recursos 

tradicionais em nosso sistema educacional.  Para além, a formação dos futuros docentes deverá 

promover discussões teóricas e até mesmo práticas, quanto à integração das tecnologias à 

educação de forma interdisciplinar, unida aos conhecimentos técnico-pedagógicos. Para ele, a 

formação do professor se faz necessária, pois, mesmo que as tecnologias exerçam um papel 

importante no ensino e na aprendizagem, a presença do professor para significar, contextualizar 

e mediar os conhecimentos científicos é imprescindível.  

Segundo Almeida (2016), há um futuro extraordinário para as tecnologias e mídias, ao 

olharmos para o passado percebemos que as inovações não ocorrem de forma serena, sempre 

são acompanhadas por um turbilhão de novos pensamentos e ações que rompem com crenças 

e paradigmas. Porém, é inegável a presença das tecnologias na sala de aula, bem como, a postura 

receptiva dos alunos para com elas, uma vez que são nativos nas tecnologias. Sendo assim, na 

perspectiva de Santos (2012), incumbe-se ao professor a necessidade de aprender ou, para 

alguns, aperfeiçoar-se para introduzir esses recursos em sua prática de forma pedagógica, até 

porque, a escola busca se aproximar do ritmo da sociedade ao qual o aluno está inserido. 

Para tal, a proposição de formação continuada se justifica, uma vez que, por meio dela, 

os professores poderão identificar as possibilidades e potencialidades do uso das tecnologias. 

Ademais, é inexorável o papel das tecnologias como recursos didáticos que, além de 

proporcionar mudanças estruturais e curriculares na escola, auxiliam ativamente na construção 

do conhecimento dentro e fora da sala de aula.  
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3.4 Redimensionamento da prática pedagógica e a relação teoria e prática na formação 

continuada de professores  

 

Ao longo dessa discussão teórica, buscamos compreender a formação continuada por 

meio de suas concepções, além de identificar as nuanças que marcaram a configuração desse 

processo formativo. Além disso, discutimos sobre a necessidade dessa modalidade formativa 

para a constituição de práticas pedagógicas que dialoguem com os recursos tecnológicos que 

estão a cargo da educação.  Em alguns momentos relacionamos a formação continuada com o 

‘redimensionamento’ das práticas pedagógicas do professor por entendermos que a formação 

contribui diretamente com os refinamentos e consolidação de tais práticas. Porém, é tempo de 

voltarmos nossa atenção para o sentido do termo em destaque e traçarmos reflexões que 

permitam a sua compreensão teórica, especificamente nessa dissertação, para a sua utilização.  

De início, calcamos a discussão nas frequentes transformações que ocorrem na 

sociedade tanto científicas quanto tecnológicas, uma vez que esse caráter dinâmico induz o 

constante processo de formação necessário para que acompanhemos as inovações e os 

reordenamentos sociais. Libâneo, Oliveira e Toschi (2009) chamam atenção ao fato de que 

essas transformações interferem na formação oportunizada nos espaços escolares remodelando 

os objetivos educacionais e, dessa forma, influem mudanças nas práticas dos professores.  

Paulo (2015), ao discorrer sobre a formação dos professores de Geografia indica que, 

em algumas situações, é comum nos depararmos com resquícios da racionalidade técnica nos 

cursos de licenciatura e isso dificulta o professor em formação conceber práticas pedagógicas 

que fujam do tradicional repassar de informações ou executar tarefas e práticas criadas por 

outrem. Tomando por base esse exemplo, o redimensionamento consiste em romper com a 

postura de reprodutores para autores de suas próprias estratégias de ensino, de práticas e 

recursos didáticos ancorados no contexto de atuação.  

Pautando nos escritos de Wittke (2010) e Paulo (2015; 2016), entendemos o 

redimensionamento como a passagem de uma prática, por vezes, rotineira, mecânica e acrítica 

para a apropriação de estratégias didáticas de forma mais reflexiva e direcionadas por objetivos 

sólidos de aprendizagem; é lançar um novo olhar ao processo educativo e dar novo sentido ao 

fazer docente. Por fim, redimensionamento da prática pedagógica é o ato de assumir para si o 

ideal da promoção de novas possibilidades para a educação.  

O redimensionamento implica em delinear novos caminhos para condução da aula e 

romper com as práticas de ensino vivenciadas ao longo da trajetória acadêmica e profissional, 

propondo novos significados e formas de utilização dos recursos disponibilizados, assim como, 
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estratégias didáticas preconcebidas. Redimensionar é dar nova forma ao ato de lecionar, porém, 

isso só será possível a partir do movimento de repensar a própria prática pedagógica. 

Ao discorrermos sobre a primordialidade da reflexão para que a prática seja 

redimensionada, assumimos, fundamentados em Schön (2000), a crítica quanto à máxima da 

racionalidade técnica que marcou os currículos de formação de professores. Lendo as palavras 

do autor: “profissionais rigorosos solucionam problemas instrumentais claros, através da 

aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento sistemático, de preferência 

científica” (SCHÖN, 2007, p. 17).  

Esse paradigma descarta a criticidade na ação docente, uma vez que prioriza a mera 

aplicação de teorias ou técnicas para a resolução de problemas, isso se apresenta na contramão 

da essência da ação de redimensionar a prática. Além disso, os docentes submetidos a tal 

modelo tendem a aplicar com exatidão as técnicas apreendidas na formação e não se abrem às 

complexidades que marcam a docência.  

Como discutimos em capítulos anteriores, os eventos sociais que ocorrem no cotidiano 

do aluno adentram os muros escolares e exigem o posicionamento dos professores, ação que 

poderá ser dificultada por uma formação que valorize a teoria em detrimento à prática e inibe a 

reflexão – características da racionalidade técnica. Afinal, como pontua Pimenta (1995, p. 61) 

“ a aprendizagem precisa ser compreendida enquanto determinada por uma realidade histórico-

social”, desta feita, não há como desconsiderar o contexto ao se pensar no processo de ensino 

e de aprendizagem, a prática docente definida pela aplicação técnica dificilmente será capaz de 

lidar com o inesperado na sala de aula.  

Cláudia Alves (2012) nos diz que os atores educacionais precisam se localizar na 

história, olhando para os eventos passados que, em muitos casos, fornecem subsídios para 

compreender o presente momento. Observando essa premissa, apresentamos um sintético 

esboço histórico que evidencia a desarticulação existente entre a teoria e a prática presente na 

formação docente.  

 

Verificamos que a dicotomia entre teoria e prática já aparece desde os anos 

30, quando havia uma estrutura curricular que estabelecia uma hierarquia 

entre conteúdo e metodologia. Nos anos 60, com a Reforma Universitária, 

reforça-se ainda mais a separação entre as disciplinas específicas e as 

pedagógicas. O modelo da racionalidade técnica, nos anos 70, privilegia a 

formação teórica e a prática é vista como aplicação da teoria. Nos anos 80, o 

problema da dicotomia entre a teoria e a prática foi muito discutido devido às 

influências das reflexões levantadas por Vásquez. Em 1990, embora passe a 

ser enunciada a relação teoria-prática como eixo articulador do currículo, em 

1996, no art. 61da LDB, seja prevista a “associação entre teoria e prática”, os 

problemas da dicotomia permanecem os mesmos. Embora o professor seja 
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visto como um profissional reflexivo, o grande desafio é formar professores 

que, em uma visão de unidade, consigam estabelecer a interação entre teoria 

e prática (PEREIRA, 2005, p. 87). 

 

 A cisão entre teoria e prática não é recente, como apresentado. Essa visão representa a 

perspectiva da prática reduzida à aplicação da teoria e descarta a unicidade e articulação entre 

as duas dimensões. Porém, Souza (2001, p. 7) nos alerta que “não há prevalência de uma sobre 

a outra, há interdependência. Não há determinação de uma em relação à outra, há reciprocidade. 

Não há reticências de uma para a outra, há dinamicidade.”  

 Nesse sentido, entendemos que na essência de toda teoria há a prática e na ação prática, 

há a teoria, desse modo, a teoria é construída por meio da prática e essa última, por sua vez, é 

delineada e orientada pela teoria. Ao invés de uma relação de superioridade de uma sobre a 

outra, temos uma relação dialógica, recíproca e dinâmica. Em resumo; Pacheco, Barbosa e 

Fernandes (2017, p. 337) escrevem: “a teoria se origina da atividade prática, e essa última 

fundamenta-se em uma teoria.” 

 Essa dicotomia fragiliza a formação docente, uma vez que o não reconhecimento da 

unicidade teoria-prática reduz a ação reflexiva do professor acerca de sua prática e, 

consequentemente, a autonomia e a capacidade de tomada de decisões poderão não se 

desenvolver significativamente. Isso, pois, de acordo com Souza (2001), a teoria não fomenta 

apenas a possibilidade de uma ação, mas medeia a reflexão sobre a própria prática para, 

posteriormente, retornar a si transformada, redimensionada.  

 Esse movimento narrado no parágrafo anterior pode ser esquematizado na articulação 

“ação-reflexão-ação” e expressa a confluência entre teoria e prática, em que a segunda é 

sustentada pela primeira por meio de uma relação mútua (PIMENTA; GHEDIN, 2002). Por 

fim, entendemos que a teoria exerce influência sobre a prática, conferindo formas de modifica-

la, assim, esse ‘ir e vir’ que marca a unicidade teoria-prática poderá resultar em transformações 

da prática pedagógica. 

O diálogo estabelecido com os autores elegidos nesse capítulo fez-se necessário para 

situarmo-nos na produção científica atual e clássica, de modo a constituir um arcabouço teórico 

que embasasse a análise dos dados. Finalizada a presente discussão, partimos para o capítulo 

metodológico. Nele, descrevemos as abordagens metodológicas empregadas para o 

desenvolvimento da investigação, abordando a descrição do campo e perfil da pesquisa; as 

técnicas e procedimentos adotados para coleta e análise dos dados; a caracterização dos sujeitos 

participantes; por fim, a fase pré-teste e as limitações da pesquisa.  
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 O campo da pesquisa 

 

O Programa Mídias na Educação teve sua gênese no ano de 2005 com o objetivo de 

oportunizar aos professores uma formação continuada que lhes capacitasse para o uso 

pedagógico das diferentes mídias (TV e vídeo, rádio, informática e material impresso17) de 

forma integrada ao processo de ensino e de aprendizagem. Implantado pela Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC) em parceria com 32 

universidades públicas - localizadas em diversos estados brasileiros, adotou a EaD como 

modalidade para execução e oferta do curso.  

Segundo Queiroz (2012), incumbe-se às universidades o papel de elaborar, ofertar e 

certificar os módulos que compõem o programa, bem como selecionar e capacitar os tutores 

que acompanharão os alunos em seu processo de estudo. À SEED/MEC resguarda-se a 

atribuição de acompanhar, avaliar e prover os recursos necessários para o desenvolvimento do 

programa. A autora explicita que há três níveis de certificação, sendo eles: ciclo básico ou 

extensão (120 horas/aula), ciclo intermediário ou aperfeiçoamento (180 horas/aulas) e o ciclo 

avançado ou especialização lato sensu (360 horas/aulas). Centraremos nossa análise no último 

ciclo do Programa, visto que o CEME se inscreve nesse nível acadêmico. 

Em paralelo à gênese do Programa Mídias na Educação, surge no ano de 2006 o sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) impulsionando o fomento de cursos para formação de 

professores; tanto inicial, quanto continuada. O presente sistema foi instituído por meio do 

Decreto nº 5.800 de 08 de junho de 2006, no parágrafo 1º expõe que a finalidade da UAB resulta 

em “expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” 

(BRASIL, 2006) por meio da modalidade EaD. Em coerência com a referida normativa, o 

CEAD/UFOP utilizou-se de tal modalidade para promover a oferta do CEME.  

A utilização da EaD para formação inicial e continuada de professores  atende o disposto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) ao pontuar que “o Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996, Art. 80, grifo 

nosso), além do inciso III, § 3º, do art. 87 qual seja, “realizar programas de capacitação para 

 
17 A  mídia material impresso estudada no CEME abrange: “livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, jornais, 

propaganda, histórias em quadrinhos, cordel, revistas (impressas e on-line) e mapas” (UFOP, 2010, p. 10). Já a 

mídia informática resume-se ao uso do computador e seus recursos no processo de ensino e de aprendizagem, 

associado ao acesso à internet. 
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todos os professores em exercício, utilizando também, para isso, os recursos da educação a 

distância.” (BRASIL, 1996).  

A título de conceituação, o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 define a EaD 

como uma 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

(BRASIL, 2005, Art. 1º). 

  

Tonini e Oliveira (2013) chamam a atenção para o uso frequente da EaD pelo Ministério 

da Educação (MEC) no fomento de cursos de formação continuada para os professores da 

educação básica, principalmente, quando se leva em conta as dimensões territoriais do Brasil e 

o número de profissionais a serem formados, que, em muitos casos, estão afastados dos centros 

urbanos mais desenvolvidos, onde se localizam em maior número as instituições de ensino.  

Por fim, Gatti (2008) ressalta que a educação a distância e/ou a semipresencial têm sido 

largamente contempladas nas políticas públicas para viabilização da formação continuada de 

professores, visto que, por meio das “tecnologias disponíveis, pode-se flexibilizar os tempos 

formativos, e os alunos teriam condições, quando se trate de trabalhadores, de, em algumas 

modalidades de oferta, estudar nas horas de que dispõem, não precisando ter horários fixos [...]” 

(p. 65) podendo ajustar-se a jornada de trabalho empreendida pelos alunos em formação, nesse 

caso, os professores, eximindo-os da obrigatoriedade de se ausentarem de suas atribuições 

quando não for possível conciliá-las com o curso de formação.  

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) oferta o CEME em nível de 

especialização lato sensu, com carga horária de 360 horas – atendendo ao disposto na Resolução 

CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, com duração de 18 (dezoito) meses. É ofertado on-line 

por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e conta com dois encontros presenciais 

realizados no Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFOP), incluindo as avaliações 

presenciais aplicadas no decorrer do curso nos Polos de Apoio Presencial (PAP)18. 

Para fazer jus ao título de especialista em Mídias na Educação e receber a certificação, 

o aluno deverá integralizar as oito disciplinas que constituem a grade do curso; obter 

minimamente o conceito ‘C’ e 75% da carga horária de cada disciplina, assim como ser 

aprovado no trabalho final – TCC. As disciplinas que compõem o curso são: Introdução ao 

 
18 Estrutura acadêmica mantida por municípios ou governos de estados, os polos fornecem apoio administrativo, 

pedagógico e tecnológico para o bom desenvolvimento dos programas e cursos na modalidade EaD. Mais 

informações, acesse: http://www.capes.gov.br/uab/polos-uab.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf
http://www.capes.gov.br/uab/polos-uab
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curso (15h); Integração em Mídias na Educação (60h); Informática e Internet (60h); TV e Vídeo 

(30h); Radio (30h); Material Impresso (60h); Gestão de Mídias (60h); Trabalho de Conclusão 

de Curso (45h) (UFOP, 2010).  

Tonini (2016) destaca que a frequência é computada com base na participação efetiva 

do cursista nas atividades interativas do moodle, nos encontros presenciais e realização das 

avaliações ao término de cada disciplina.  

O objetivo principal do CEME (CEAD/UFOP) é contribuir com a formação continuada 

dos professores da educação básica, englobando àqueles em exercício na Educação de Jovens 

e Adultos, Educação Especial e Educação Profissional para a integração e, consequentemente, 

o uso dos recursos tecnológicos no cotidiano da sala de aula, articulados com a proposta 

pedagógica da instituição de ensino. Como objetivo geral, o CEME traz em seu escopo o 

aprimoramento das práticas pedagógicas docentes, relativo ao uso das mídias de forma crítica, 

com a premência de renovar as estratégias didáticas e enriquecer o processo de ensino e de 

aprendizagem (UFOP, 2010).  

O Projeto Pedagógico do Curso contempla ainda os objetivos específicos, organizando-

os da seguinte forma: 

 

a) Relativos à formação continuada de professores: 

• Contribuir para a formação de profissionais em educação, em especial 

professores da Educação Básica, atendendo a uma nova demanda por 

formação continuada no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs); 

• Garantir aos educadores condições de produção em diferentes linguagens de 

cinco mídias básicas: material impresso, televisão e vídeo, rádio e informática; 

• Habilitar o docente para produzir e estimular a produção dos alunos nas 

diferentes mídias, de forma articulada à proposta pedagógica e a uma 

concepção interacionista de aprendizagem. 

 

b) Relativos ao emprego pedagógico das mídias: 

• Identificar aspectos teóricos e práticos no contexto das diferentes mídias e no 

uso integrado das linguagens de comunicação: sonoras, visuais, impressas, 

audiovisuais, informáticas, telemáticas etc, destacando as mais adequadas aos 

processos de ensino e aprendizagem; 

• Explorar o potencial dos Programas da SEED/MEC (TV Escola, Proinfo, 

Rádio Escola, Rived) e os desenvolvidos por IES ou Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, no Projeto Político-pedagógico da escola, sua gestão 

no cotidiano escolar e sua disponibilidade à comunidade;  

• Elaborar propostas concretas para utilização dos acervos tecnológicos 

disponibilizados à escola no desenvolvimento de atividades curriculares nas 

diferentes áreas do conhecimento;  

• Estabelecer um processo de avaliação crítica da aplicabilidade das diferentes 

mídias na sala de aula;  

• Estimular a formação do leitor crítico e a criação de projetos de uso integrado 

das mídias disponíveis e favorecer o desenvolvimento das habilidades e 
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competências necessárias para seu manejo, assim como na gestão em 

tecnologia educacional;  

• Criar oportunidades de acesso e permanência aos espaços do ensino e à 

utilização de novas mídias e das tecnologias da informação e da comunicação, 

atualizando as linguagens e renovando as estratégias didáticas. (UFOP, 2010, 

p. 5-6) 

 

A presente investigação abrangeu os 10 (dez) Polos de Apoio Presencial (PAP), que em 

parceria com o CEAD/UFOP ofertaram o CEME entre os anos de 2014 a 2015, sendo 04 

localizados no estado de São Paulo (Cangaíba, Interlagos, Jardim Guapira e Vila das Belezas) 

e 06 em Minas Gerais (Caratinga, Divinolândia de Minas, Jaboticatubas, João Monlevade, 

Lagamar e Passos). Selecionamos os alunos egressos das turmas de 2014/2015 como 

interlocutores de nossa análise tendo em vista que, quando propusemos a pesquisa, essa era a 

oferta concluída mais recente, facilitando a localização e contato com os egressos, além do fato 

de eles terem desfrutado de tempo suficiente para colocar em prática os conhecimentos 

construídos no decorrer da formação.  

Essa oferta foi regulamentada pelo Edital CEAD nº 005/201419 e destinou 365 vagas, 

entre os polos mencionados, aos Professores da Rede Pública e Demanda Social - composta 

pelos professores que não possuíam vínculo com a rede pública de ensino (UFOP, 2014). A 

distribuição das vagas está sintetizada no Quadro 1. Elucidamos que qualquer cidadão que se 

enquadrasse nos critérios de seleção expostos no edital poderia se inscrever no processo 

seletivo, dessa forma, a participação no certame foi de livre procura pelos próprios professores, 

não havendo imposição das secretarias de educação a que se vinculam. Adicionalmente, não 

entramos no mérito da remuneração salarial, possíveis impactos na jornada de trabalho e demais 

benefícios por participarem da formação continuada, pois são particularidades dos planos de 

carreira de cada secretaria, seja ela municipal ou estadual.  

 

Quadro 1 - Distribuição dos polos/cidades em relação às vagas ofertadas 

POLO DE APOIO 

PRESENCIAL 

VAGAS 

PROFESSOR DA REDE 

PÚBLICA 

DEMANDA SOCIAL 

PROFESSOR 

Cangaíba (SP) 15 15 

Caratinga (MG) 25 25 

Divinolândia de Minas (MG) 20 20 

 
19 O presente edital segue publicado na página eletrônica do CEAD/UFOP tornando públicas as regras de ingresso 

para seleção dos cursistas na Especialização em Mídias na Educação. O acesso poderá ser feito por meio do link: 

https://www.cead.ufop.br/images/EDITAIS_2014/10-02-14_edital_midias_2014.pdf  

https://www.cead.ufop.br/images/EDITAIS_2014/10-02-14_edital_midias_2014.pdf
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Interlagos (SP) 15 15 

Jaboticatubas (MG) 20 20 

Jardim Guapira (SP) 15 15 

João Monlevade (MG) 15 15 

Lagamar (MG) 25 20 

Passos (MG) 20 20 

Vila das Belezas (SP) 15 15 

TOTAL DE VAGAS 185 180 

Fonte: Adaptado do Edital CEAD nº 005/2014 (UFOP, 2014) 

 

A seleção dos PAP que ofertariam o CEME em parceria com o CEAD/UFOP, bem como 

o quantitativo de vagas obedeceram aos seguintes critérios: “capacidade de orientação do curso; 

fluxo de entrada e saída dos alunos; capacidade das instalações” (TONINI, 2016, p. 24). A 

estrutura acadêmica do curso foi composta por: um coordenador de curso e um de tutoria; oito 

tutores presencias e nove a distância; oito professores formadores e 16 orientadores para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), além de Técnicos Administrativos pertencentes ao 

quadro de servidores da UFOP lotados no CEAD.  

Informamos que os dados obtidos junto aos egressos do PAP de Lagamar/MG não serão 

usados para fins de verificação em busca dos resultados esperados nessa pesquisa, uma vez que 

o pesquisador principal foi aluno do curso nessa oferta no referido polo, e a fim de evitar 

quaisquer intervenções que possam surgir no resultado do estudo, esses dados foram utilizados 

somente na fase de pré-teste do instrumento, como será descrito a frente.  

 

4.2 O perfil da pesquisa 

  

A presente pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa. Essa “envolve a obtenção de 

dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada [...] e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13). 

Corroborando, Bogdan e Biklen (1994) pontuam que o modo como se formam as concepções 

de cada sujeito, assim como, a linguagem descritiva na apresentação dos dados são 

características marcantes da abordagem ora apresentada.  

A opção pela abordagem qualitativa se justificou pelo fato dela apresentar relação direta 

com os nossos objetivos de estudo, pois nos permitiu analisar a percepção dos sujeitos 

envolvidos quanto ao tema pesquisado, levando em consideração sua subjetividade e 
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experiências construídas ao longo do processo formativo viabilizado pelo CEME. Outrossim, 

Bogdan e Biklen (1994) destacam que os investigadores qualitativos se preocupam em entender 

como as pessoas significam suas vidas. Desta forma, jogam luz nas dinâmicas internas de 

determinadas situações, de modo a apreender as perspectivas dos informantes.  

Nesse sentido, pautando nossa pesquisa nessa abordagem, tentamos compreender as 

representações do CEME para cada professor egresso, de modo a identificar as relações 

existentes entre a formação e as práticas pedagógicas no tocante a integração das mídias em 

suas aulas, com vistas aos estudos empreendidos ao longo do curso. Para tal, os dados obtidos 

foram submetidos ao método da análise de conteúdo, observando as recomendações e 

orientações propostas por Bardin (1977), associado aos grifos de Franco (2005). 

Laurence Bardin define a análise de conteúdo como, 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos [sic] de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

 Para Franco (2005), as mensagens que os analistas de conteúdo se debruçam podem ser 

de cunho gestual, verbal, documental, figurativa e silenciosa. Porém, independente do formato 

que se apresenta, não se pode desconsiderar o contexto ao qual o emissor está inserido durante 

o processo analítico da mensagem. Porquanto, as condições contextuais em que o emitente 

produziu a comunicação devem ser levadas em consideração, haja vista que as mensagens são 

“carregadas de componentes cognitivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis” (Ibid., 

p. 14), além de serem representações dos vieses ideológicos incorporados pelos sujeitos.  

 O objetivo de nos valer desse método de análise combinado com a abordagem 

qualitativa foi para interpretamos os dados construídos com clareza e transcendermos a leitura 

comum, sendo capazes de perceber as nuances que marcaram o conteúdo do discurso de cada 

sujeito e, assim, compreendermos o fenômeno em estudo de forma mais aprofundada.  

A análise de conteúdo baseada em Bardin (1977) é composta por três fases sequenciais: 

(i) a pré-análise; (ii) a exploração do material; (iii) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Esse método, por meio das fases indicadas, permite a construção do corpus20 de 

dados, categorização e tratamento para posterior análise, confrontando as informações obtidas 

 
20 “O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” 

(BARDIN, 1977, p. 96) 
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por meio dos questionários com aquelas constantes na bibliografia, e até mesmo, aos 

documentos inerentes à área de investigação. 

A primeira fase, pré-análise, compreende a definição do esquema de trabalho que orienta 

o desenvolvimento da análise. Bardin (1977) sugere que essa fase se inicie com a leitura 

flutuante dos documentos. Nesta se estabelece o primeiro contato do pesquisador com os 

documentos que serão submetidos a análise. Logo, procede-se com “a escolha dos documentos 

a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objectivos [sic] e a elaboração 

de indicadores que fundamentem a interpretação final” (Ibid., p. 95, grifos do autor).  

Seguindo os passos preestabelecidos, os documentos que compuseram o corpus de 

análise foram: o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Mídias na Educação e as 

verbalizações dos egressos expressas no questionário online proposto. A hipótese definida foi: 

“a especialização em Mídias na Educação, ofertada sob a ótica da formação continuada, 

oportunizou momentos de reflexão aos professores participantes, levando-os a redimensionar 

sua prática pedagógica e contribuiu com o delineamento de (novas) formas de integrar as mídias 

no cotidiano da sala de aula”. 

No que se refere aos indicadores: durante a leitura do material realizamos alguns 

recortes nas falas dos sujeitos e nas diretrizes dos documentos (incluindo o referencial teórico), 

tendo como base a questão problema, os objetivos e a hipótese da pesquisa. Esse procedimento 

teve por objetivo selecionar os indicadores que nortearam a organização final do material 

viabilizando a construção das categorias temáticas as quais foram interpretadas à luz do 

referencial teórico. As referidas categorias serão apresentadas nas próximas páginas. Os 

indicadores foram: 

• Transmissão de saberes e de conteúdo; 

• Socialização das experiências profissionais; 

• Produção conjunta de conhecimentos; 

• Propagação de conhecimentos atendendo às demandas do sistema; 

• Formação obrigatória, vertical e descontextualizada; 

• Trocas de conhecimentos e experiências com os pares; 

• Aprendizagem mútua e reflexiva; 

• Resolução de problemas da prática profissional; 

• Valorização e aplicabilidade do conhecimento ao contexto; 

• Reflexão, emancipação e autonomia (produção e postura ativa); 

• Reprodução de práticas, tradicionalismo (instrução e postura passiva); 
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• Modelagem de comportamentos e reprodução mecânica de práticas; 

• Habilitação, capacitação e desenvolvimento de habilidades e competências; 

• Exibição/visualização de vídeos e filmes; 

• Pesquisas de assuntos relacionados à disciplina; 

• Apresentação de trabalhos e conteúdo;  

• Disponibilização e envio de arquivos; 

• Comunicação e planejamento de aulas; 

• Consulta e gravação de áudios e vídeos; 

• Inexistência de suporte técnico, aparelhos em mau estado de conservação; 

• Formação descontextualizada com o cotidiano escolar; 

• Tempo reduzido para o planejamento das aulas; 

• Rompimento com práticas consolidadas; 

• Aquisição de novos conhecimentos; 

• Produção de material; 

• Uso das mídias articulado aos objetivos pedagógicos e realidade da escola. 

De posse dos indicadores elencados acima, aglutinamos aqueles que se correlacionam 

formando as categorias e o subtemas de análise que serão apresentadas com mais detalhes nas 

próximas páginas. No Quadro 2, apresentamos a síntese das categorias e como se deu a junção 

dos indicadores resultando nos temas para categorização dos dados. 

 Logo, partimos para a exploração do material – segunda fase proposta por Bardin 

(1977), que consiste em operações de codificação, decomposição ou enumeração. Para a autora, 

 

A codificação corresponde a uma transformação – efectuada [sic] segundo 

regras precisas – dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por 

recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão; susceptível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto, que podem servir de índices (BARDIN, 1977, p. 103). 

 

A codificação é desenvolvida a partir da escolha de três aspectos: (i) o recorte – escolha 

das unidades; (ii) a enumeração – escolha das regras de contagem; (iii) a classificação e 

agregação – escolha das categorias (BARDIN, 1977). Por se tratar de uma pesquisa 

essencialmente qualitativa, não procedemos com a etapa de enumeração, apenas com a escolha 

das unidades e a categorização.  

Dentre as unidades de análise temos a de registro e a de contexto. A primeira remete-se 

“ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando a categorização e a 
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contagem frequencial” (Op., cit., p. 104). Nesta unidade podemos indicar o tema, a palavra, o 

personagem, o documento e o acontecimento como critérios de recorte. Para Bardin (1997), o 

tema se comporta como uma unidade de significação que salta ao texto em análise, é uma 

asserção a respeito de um determinado assunto. Selecionamos o critério tema como unidade de 

registro para elaborar nossas categorias, uma vez que ele se mostrou mais pertinente com o 

critério de categorização21 adotado, qual seja, o semântico.  

Nos grifos de Franco (2005), evidenciam-se duas maneiras para formulação das 

categorias, sendo elas: a priori e a posteriori.  A primeira advém do recorte teórico defendido 

pelos autores. Já a segunda, emerge “da fala, do discurso, do conteúdo das respostas” (p. 59) 

apresentadas pelos sujeitos no instrumento de construção de dados.  Adotamos, na presente 

pesquisa, os dois caminhos de categorização expostos acima, uma vez que, no intuito de 

conhecermos as finalidades e concepções teóricas que configuram o CEME, elaboramos de 

forma apriorística a categoria molar22 intitulada “Concepções teóricas e intencionalidades da 

Formação Continuada”  

A primeira categoria molar surgiu a partir do referencial teórico levantado acerca da 

formação continuada de professores. Essa divide-se em três categorias interpretativas que 

visaram caracterizar o curso em exame em três dimensões, a saber: modelo, tendência 

conceitual e objetivos/intencionalidade. Os indicadores surgiram da análise documental 

realizada no Projeto Pedagógico do CEME e nas verbalizações dos sujeitos. Vide Quadro 2. 

Durante o processo de codificação do material encontrado nas respostas dos partícipes 

ao questionário on-line, elaboramos as duas categorias a posteriori intituladas de: “A utilização 

das mídias se tornou prática cotidiana durante minha rotina de trabalho docente” (categoria 2) 

e “O curso me trouxe um conhecimento que ainda não tinha e me deu segurança para quebrar 

os paradigmas que estava habituada” (categoria 3).  Com base nos indicadores já mencionados, 

agrupamos as falas em temas similares formando as subcategorias, visto que a semântica é o 

nosso critério de categorização.  

De antemão, destacamos que o título e a definição das duas categorias não-apriorísticas 

foram elaborados com base nas falas dos sujeitos. Nosso papel, neste momento, restringiu-se 

apenas ao refinamento gramatical de tais verbalizações, sendo que em todo o processo de 

elaboração e organização das categorias preservamos, ao máximo, as falas dos sujeitos na 

 
21 “A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação 

e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” 

(BARDIN, 1977, p. 117). 
22 Categorias mais amplas que abrangem uma grande quantidade de dados (FRANCO, 2005). 
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íntegra. Esse procedimento metodológico está fundamentado em Mendes (2007, p. 46), pois 

para ele, “às vezes, o nome da categoria é uma fala do sujeito”.  

Sequenciando, apresentamos o Quadro 2 com a síntese das categorias, esboçando a 

definição de cada categoria e a junção dos indicadores evocados anteriormente. Veja: 

 

Quadro 2 – Síntese das categorias 

CATEGORIA 01: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E INTENCIONALIDADES DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

DEFINIÇÃO: Os cursos ofertados na modalidade formação continuada possuem 

alinhamentos teóricos e objetivos claramente definidos, essas concepções conduzem todas as 

discussões teórico-práticas ao longo da formação. Dessa forma, o conhecimento dessas 

dimensões permite-nos entender a forma com a qual se configura as práticas pedagógicas dos 

sujeitos egressos. 

TEMAS SUBTEMAS INDICADORES 

Modelo  

Forma universitária 

• Transmissão de saberes e de conteúdo; 

• Produção conjunta de conhecimentos; 

• Socialização das experiências profissionais. 

Forma escolar  

• Propagação de conhecimentos atendendo às 

demandas do sistema; 

• Formação obrigatória, vertical e descontextualizada. 

Forma contratual 
Não encontramos indicadores que fizessem menção a 

esse subtema. 

Forma interativo-

reflexivo 

• Trocas de conhecimentos experiências com os 

pares; 

• Aprendizagem mútua e reflexiva; 

• Valorização e aplicabilidade do conhecimento ao 

contexto; 

• Resolução de problemas da prática profissional. 

Tendência 

conceitual 

Liberal-

conservadora 

• Reprodução de práticas, tradicionalismo (instrução 

e postura passiva); 

Crítico-reflexiva 
• Reflexão, emancipação e autonomia (produção e 

postura ativa); 
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Objetivos 

Reciclagem 
Não encontramos indicadores que fizessem menção a 

esse subtema. 

Treinamento 
• Modelagem de comportamentos;  

• Reprodução mecânica de práticas. 

Capacitação 
• Habilitação, capacitação e desenvolvimento de 

habilidades e competências; 

Aperfeiçoamento  
Não encontramos indicadores que fizessem menção a 

esse subtema. 

CATEGORIA 02: “A UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS SE TORNOU PRÁTICA 

COTIDIANA DURANTE MINHA ROTINA DE TRABALHO DOCENTE” 

DEFINIÇÃO: O CEME permite aos professores cursistas a aquisição de novos 

conhecimentos, disposição e formação para que integrem as mídias nas salas de aulas, visto 

que os nossos alunos, hoje, estão cada vez mais conectados e ignorar esse cenário é ir na 

contramão de todo processo tecnológico em curso. Outrossim, a tecnologia não é mais uma 

ferramenta opcional no dia a dia profissional, social ou privado, mas uma realidade inerente 

ao homem, tornando necessário, assim, que os professores a integrem em sua prática, haja 

vista que a escola, como reflexo e braço da sociedade, deveria ter como fundamento à 

docência inspirada na realidade e anseios da sociedade. 

TEMAS INDICADORES 

As mídias como reprodutoras de 

conteúdo 

• Exibição/visualização de vídeos e filmes; 

• Apresentação de trabalhos e conteúdo.  

As mídias como repositório, 

ferramentas de pesquisa e aplicação 

técnica 

• Pesquisas de assuntos relacionados à disciplina; 

• Disponibilização e envio de arquivos; 

• Comunicação e planejamento de aulas; 

• Consulta e gravação de áudios e vídeos. 

Integração pedagógica das mídias 

nas aulas 

• Produção de material didático, vídeos; 

• Implantação de programas de rádio;  

• Utilização de softwares educacionais.  

Impasses na utilização das mídias 

nas aulas 

• Inexistência de suporte técnico, aparelhos em 

mau estado de conservação; 

• Formação descontextualizada com o cotidiano 

escolar; 
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• Tempo reduzido para o planejamento das aulas. 

CATEGORIA 03: “O CURSO ME TROUXE UM CONHECIMENTO QUE AINDA 

NÃO TINHA E ME DEU SEGURANÇA PARA QUEBRAR OS PARADIGMAS 

QUE ESTAVA HABITUADA” 

DEFINIÇÃO: A formação continuada dos professores para a integração e, consequente, 

utilização das mídias em suas aulas faz-se extremamente necessária nos dias atuais, tendo em 

vista que alguns professores não se sentem preparados para lidar com tais recursos em suas 

aulas e optam por não o fazer ou, em casos particulares, o fazem sem planejamento e/ou a 

devida atenção às peculiaridades de cada mídia. Assim, o redimensionamento da prática 

pedagógica promovido pela presente formação continuada confere segurança aos professores 

para integrar as mídias em sua prática pedagógica, motivados pelo reforço teórico fomentado 

pelo curso que garantiu o aprendizado das inúmeras possibilidades trazidas por tais mídias, 

bem como, intensificou a relevância de utilizá-las no processo de ensino. 

TEMAS INDICADORES 

Alargamento do cabedal teórico 
• Rompimento com práticas consolidadas; 

• Aquisição de novos conhecimentos; 

Leitura crítica e autonomia no uso 

das mídias  

• Produção de material;  

• Uso das mídias articulado aos objetivos 

pedagógicos e realidade da escola 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dando sequência nas fases da análise de conteúdo, temos o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação, como último momento do método na perspectiva de Bardin (1977). 

Para a autora, o tratamento dos resultados consiste em refiná-los a fim de que sejam 

interpretados, assim, as informações brutas passam a ser precisas. A inferência, para Franco 

(2005), é a essência dessa técnica, é por meio dela que os dados são relacionados uns com outros 

e são compatibilizados com abordagens teóricas. Em suma, “produzir inferências em análise de 

conteúdo tem um significado bastante explícito e pressupõe a comparação dos dados, obtidos 

mediante discursos e símbolos, com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de 

mundo, de indivíduo e de sociedade” (FRANCO, 2005, p. 28). 

Assim, utilizamos a interpretação para dar significados e validade aos dados, 

confrontando-os com os objetivos de pesquisa definidos inicialmente no intento de buscar 

respostas à questão problema em voga. É por meio desse processo que rompemos com a simples 
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descrição dos dados obtidos e identificamos o conteúdo latente nas verbalizações, ou seja, 

aquele que se encontra por trás do imediatamente percebido, localizado nas entrelinhas da 

comunicação. Para tal, é preciso um constante retorno aos marcos teóricos que fundamentam a 

pesquisa, uma vez que o embasamento neles confere sentido à intepretação. Em nosso entender, 

a interpretação não é uma fase isolada, ela está presente em todos os momentos como o fio 

condutor que norteia todas as fases do método. A análise e interpretação dos dados será 

apresentada no capítulo 5. 

 

4.3. As técnicas e os procedimentos para construção de dados 

 

As técnicas e procedimentos metodológicos que operacionalizam a pesquisa devem 

relacionar-se diretamente com a questão problema em voga, com os objetivos propostos e 

demais elementos inerentes ao campo de pesquisa, como, por exemplo, as particularidades dos 

sujeitos que comporão o grupo amostral e colaborarão para construção dos conhecimentos 

esperados (MARKONI; LAKATOS, 2013).  

Observando tais orientações, acreditamos que a análise documental e o questionário on-

line, elaborado com base nas recomendações de Flick (2013), Gil (2008) e Marconi e Lakatos 

(2003), foram os procedimentos metodológicos mais pertinentes com as especificidades da 

presente pesquisa, pois o questionário aplicado com o auxílio de meios eletrônicos, em nosso 

caso a internet, elimina a restrição espacial (FLICK, 2013) ocasionada pela utilização da 

modalidade EaD na oferta do CEME. A internet possibilitou o contato com os egressos, 

rompendo com a barreira geográfica que poderia ser um empecilho no desenvolvimento da 

pesquisa, dado que os alunos estão distribuídos não somente nas cidades sede dos PAP 

elencadas anteriormente, mas também, nos municípios limítrofes a elas, impedindo o contato 

presencial do pesquisador com os referidos alunos. 

 

4.3.1 A análise documental  

 

A análise documental foi outra técnica utilizada na pesquisa. Cellard (2008, p. 295) 

define documento como “tudo que é vestígio do passado, tudo que serve de testemunho [...] 

todo texto escrito, manuscrito ou impresso, registrado em papel”. A autora apresenta algumas 

categorias de documentos, dividindo-os em públicos e privados. Focamos nossa atenção ao 

primeiro grupo denominado de arquivo governamental, dentre os documentos que o compõem 

temos os arquivos escolares. Em nosso caso, procedemos com a análise documental do Projeto 
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Pedagógico do Curso de especialização em Mídias na Educação23 e do edital nº 005/2014 

CEAD que dispõe sobre as normas de seleção dos alunos para o referido curso. 

A análise desses documentos possibilitou o levantamento de informações sobre dados, 

objetivos, metodologia e a proposta do CEME ofertado pela UFOP no ano de 2014, que se 

configura como objeto de análise desse estudo. Esses temas em análise foram fundamentais 

para a elaboração do questionário e serão, à frente, confrontados com as respostas dos 

participantes a fim de entender a influência do curso na construção ou redimensionamento da 

prática dos egressos no tocante à integração das mídias em suas aulas.  

 

4.3.2 O questionário 

 

O questionário24foi elaborado através do Google Forms, sendo que seu link de acesso 

foi compartilhado entre os participantes através de correio eletrônico. Flick (2013, p. 25-26) diz 

que “isto significa não tanto (ou, ao menos, não só) que você aplica os métodos da ciência social 

para o estudo (o uso) da internet, mas, principalmente, que você a usa a fim de aplicar seus 

métodos para responder suas questões de pesquisa”. 

Para além, o referido autor discorre sobre outras vantagens de utilizar a internet como 

instrumento facilitador de aplicação do instrumento de construção dos dados, quais sejam: (i) 

isenção de custos por não haver necessidade de imprimir os questionários e despachá-los via 

serviço postal; (ii) a devolução dos questionários respondidos virtualmente é mais rápida em 

detrimento daqueles enviados pelo correio; (iii) maior facilidade na elaboração, formatação e 

tabulação das respostas. Em acréscimo às vantagens, Gil (2008) indica que a resolução do 

questionário obedece a disponibilidade do respondente, mitigando quaisquer danos aos 

participantes provenientes do tempo a ser dispensado para respondê-lo.  

Nesse ínterim, Babbie (1999) nos diz que esse instrumento dispensa a obrigatoriedade 

de um aplicador. Assim, os participantes podem respondê-lo quando se sentirem confortáveis 

e dotarem de tempo, uma vez que não havendo aplicador presencial extingue-se as 

possibilidades de pressionamento ou indução das respostas. Ao passo que Gil (2008) nos 

adverte ser esse fato uma desvantagem, visto que caso o respondente não compreenda o 

enunciado da questão, não terá ninguém a quem recorrer para sanar sua dúvida, e por 

consequência, a resposta poderá ser vaga ou insuficiente. Porém, apresentamos as instruções de 

 
23 Disponível em https://www.cead.ufop.br/images/posgraduacao_midias_educacao/midias_educacao_projeto_ 

pedagogico.pdf 
24 Apêndice A 

https://www.cead.ufop.br/images/posgraduacao_midias_educacao/midias_educacao_projeto_%20pedagogico.pdf
https://www.cead.ufop.br/images/posgraduacao_midias_educacao/midias_educacao_projeto_%20pedagogico.pdf
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resolução, bem como notas explicativas nas perguntas que poderiam gerar dúvidas ou 

interpretações dúbias.  

Metodologicamente, a opção pelo questionário se mostrou coerente com o nosso 

número amostral composto, inicialmente, de 141 professores, pois, como fundamentado em Gil 

(2008), entendemos que uma das vantagens desse instrumento é a sua possibilidade de atingir 

um número elevado de pessoas, ainda que estejam concentradas em regiões geográficas 

distintas. A distribuição geográfica é outro fator que nos motivou a escolha desse instrumento, 

haja vista que os alunos egressos do CEME se vinculam a nove Polos de Apoio Presencial em 

cidades e estados distintos (como apresentado no campo da pesquisa). Desta forma, tornou-se 

inviável o deslocamento aos referidos polos. Somou-se a isso o fato de uma parcela significativa 

desses alunos residirem em municípios limítrofes à sede do Polo.  

O questionário foi estruturado em dois blocos, assim dispostos: (i) perfil e caracterização 

do professor; (ii) concepções sobre o CEME e sua prática pedagógica e as 21 questões que o 

compõem seguem o formato aberto e fechado. Para Gil (2008), as questões fechadas são usadas 

com mais frequência se comparada às questões abertas, dada a facilidade para tabulação e 

uniformização das respostas, assim, adotamos a proporção de 14 questões fechadas para 7 

abertas em nosso questionário.  

De acordo com o autor, as questões abertas conferem mais liberdade ao respondente, 

podendo apresentar sua percepção acerca do que fora perguntado. Já as questões fechadas 

apresentam alternativas pré-definidas para que se escolha apenas uma dentre as que foram 

listadas. Sabendo dessas orientações, as questões que envolviam a análise do CEME, bem 

como, os modos de utilização das mídias em sala de aula foram apresentadas na forma aberta, 

conferindo autonomia ao respondente, para que ao discorrer sobre o solicitado, expusesse os 

fatos que julgasse pertinentes para construção de sua resposta, nos permitindo apreender sobre 

sua subjetividade, fenômeno de relevância especial nas ciências humanas. Aquelas que 

abordam aspectos mais objetivos da prática pedagógica e dados de caracterização do perfil 

foram expressas na forma fechada.  

No intuito de atender os trâmites e obrigações éticas, adotamos os princípios contidos 

na Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro 201225 e aqueles apresentados por Flick (2013), 

a saber: o consentimento informado dos sujeitos em que, após autorização do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP/UFOP) exposta no parecer nº 3.196.26326, obtivemos o consentimento dos 

 
25 https://comitedeetica.ufop.br/sites/default/files/comitedeetica/files/resolucao_466.pdf?m=1557840 563.  
26 Anexo A 

https://comitedeetica.ufop.br/sites/default/files/comitedeetica/files/resolucao_466.pdf?m=1557840%20563
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participantes mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)27. 

Neste, deixamos claro os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa, além da participação livre, 

em caráter voluntário, podendo, a qualquer momento, desistirem sem que isso lhes acarretassem 

penalidades e/ou constrangimentos.  

Outro procedimento exposto pelo autor se refere a confidencialidade, anonimato e 

proteção dos dados. Asseguramos aos respondentes o sigilo quanto às informações e a 

identidade cedidas, ratificando o uso apenas para fins científicos. Garantimos o anonimato na 

participação por meio da utilização de nomes fictícios para nos referir aos sujeitos nos relatórios 

da pesquisa. As informações do questionário que foram impressas para fins de análise, ficaram 

arquivadas à rua do Seminário, s/n, centro, Mariana, Minas Gerais, no prédio do Reuni, em 

armário pertencente ao Professor Dr. Jacks Richard de Paulo28. As demais, armazenadas em 

meio eletrônico protegidas por senha, cujo acesso se restringe somente ao pesquisador 

responsável. Toda documentação ficará arquivada pelo prazo de cinco anos, logo será 

incinerada e/ou deletada dos arquivos digitais. 

O procedimento descrito acima ecoa em Uwe Flick ao dizer que  

 

É particularmente importante armazenar os dados (questionários, gravações, 

transcrições, anotações de campo, interpretações, etc) fisicamente, em algum 

lugar seguro e trancado (cofres de ados, armários que possam ser trancados, 

por exemplo), para que ninguém além das pessoas com direito aos dados tenha 

acesso aos mesmos. As mesmas precauções têm de ser tomadas se dos dados 

forem armazenados eletronicamente - sendo que neste caso eles deverão estar 

ao menos protegidos por senha, além de que o número de pessoas com acesso 

ao site seja estritamente limitado (FLICK, 2013, p. 211). 

 

4.4 Os sujeitos da pesquisa  

 

Segundo Triviños (2001, p. 84), “[...] a escolha dos sujeitos na pesquisa qualitativa se 

realiza através de critérios. Um critério é uma ideia ou um conjunto de ideias emanada dos 

objetivos da investigação que orienta a seleção dos sujeitos que participarão da pesquisa”. 

Assim, os critérios de inclusão dos interlocutores da pesquisa foram: (i) ser egresso do CEME; 

(ii) aceitar participar da pesquisa em caráter voluntário, sem remuneração; (iii) ter 

disponibilidade para responder o questionário eletrônico. 

 
27 Apêndice B 
28 Professor Adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto, orientador da presente pesquisa.  
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Posterior a autorização da equipe diretiva do CEAD/UFOP, obtivemos junto a secretaria 

do CEME os dados de contato dos egressos e demais documentos inerentes ao curso. 

Observando o primeiro critério de inclusão, nosso número amostral totalizou 141 sujeitos. 

De antemão, relacionamos no Quadro 3 o quantitativo de alunos matriculados e 

concluintes em cada PAP. Reiteramos que os egressos vinculados ao PAP de Lagamar/MG não 

integraram a amostra final, pois sua participação na pesquisa se restringiu apenas a fase pré-

teste justificando, assim, a omissão do referido polo no quadro a seguir.  

 

Quadro 3 - Relação de alunos matriculados e concluintes 

PAP MATRICULADOS CONCLUINTES 

Cangaíba (SP) 30 9 

Caratinga (MG) 50 31 

Divinolândia de Minas (MG) 40 16 

Interlagos (SP) 30 12 

Jaboticatubas (MG) 40 23 

Jardim Guapira (SP) 30 7 

João Monlevade (MG) 30 16 

Passos (MG) 40 15 

Vila das Belezas (SP) 30 12 

TOTAIS 365 141 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor. 

 

Identificados os sujeitos aptos a participarem da pesquisa, entramos em contato por meio 

do correio eletrônico informado no ato da matrícula, sensibilizando-os quanto a pesquisa e 

convidando-os a participarem.  Dos 141 e-mails disparados, 18 reportaram erro no envio e, 

consequentemente, não foram entregues ao destinatário. Acreditamos que seja por algum erro 

de grafia durante o cadastro/matrícula no curso. Assim, solicitamos os dados cadastrais dos 

alunos junto aos PAP, porém, identificamos os mesmos erros nos referidos endereços de e-mail. 

Descartando-os da amostra, validamos 123 e-mails.  

Obtivemos o retorno de 32 professores egressos, totalizando uma adesão de 26% da 

amostra total à pesquisa. O número relativamente baixo de respostas nos reporta a Gil (2008). 

Em seus escritos, encontramos o baixo retorno dos respondentes como uma das desvantagens 

desse instrumento. Discutiremos com mais detalhes sobre esse ponto no tópico 4.6 das 

limitações da pesquisa.  
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O contato com os sujeitos também foi realizado por meio do WhatsApp29, mas nem 

todos os alunos mantiveram o mesmo número desde a matrícula no curso. À medida em que os 

sujeitos manifestavam interesse e consentimento em participar da pesquisa por meio da 

assinatura e devolução, via e-mail, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

declarando ciência quanto aos objetivos, métodos, direitos, possíveis riscos e benefícios da 

pesquisa, enviávamos o link do questionário eletrônico por e-mail, para que respondessem.  

O contato com os alunos pelos meios de comunicação supramencionados ocorreu nos 

meses de maio, junho, julho e agosto do ano de 2019. Ressaltamos que a coordenação e demais 

servidores de alguns PAP também contataram os alunos reforçando nosso convite e 

sensibilizando-os quando à participação na pesquisa. Por fim, como última tentativa de contato, 

em novembro do mesmo ano disparamos mensagens aos alunos pelo recurso do correio interno 

da Plataforma AVA/moodle. Apresentamos, no Quadro 4, o quantitativo de retorno dos 

questionários após o contato com os alunos realizado tanto por WhatsApp quanto por e-mail. 

 

Quadro 4 – Retorno dos questionários 

ENVIO DO QUESTIONÁRIO  QUANTITATIVO DE DEVOLUÇÕES 

13.05.2019 01 sujeito 

03.06.2019 09 sujeitos 

18.07.2019 08 sujeitos 

01.08.2019 11 sujeitos 

11.11.2019  03 sujeitos  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.5 A fase pré-teste 

 

Finalizada a formulação do questionário, seguimos para a fase pré-teste com o intuito 

de identificar fragilidades no instrumento e corrigi-las antes da entrada no campo da pesquisa 

e proposição do questionário à amostra definitiva. Após tabulação dos dados obtidos30, 

analisamos as questões a fim de “evidenciar possíveis falhas na redação do questionário: 

inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidade ou linguagem acessível, imprecisão 

 
29 Aplicativo que possibilita a comunicação instantânea por meio mensagens de textos, áudio, imagens e chamadas 

de voz e vídeo, entre usuários conectados à Internet via smartphones. Mais informações, acesse 

https://www.whatsapp.com/.  
30 Reiteramos que esses dados só foram analisados para refinar o instrumento de coleta de dados e não compuseram 

os resultados finas da pesquisa. 

https://www.whatsapp.com/
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na redação, desnecessidade das questões [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 203; GIL, 

2008, p. 134). Reiteramos que esse procedimento só foi efetuado após aprovação da pesquisa 

no Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP.  

Gil (2002; 2008) e Marconi e Lakatos (2003) salientam que os indivíduos selecionados 

para participarem do pré-teste sejam pertencentes ao grupo que se pretende investigar, de modo 

que eles compartilhem características semelhantes com a amostra definitiva. Dentre essas 

particularidades em comum, temos: o nível de formação acadêmica, a atuação profissional e a 

participação no mesmo curso de formação. Como exposto anteriormente, os alunos egressos do 

PAP de Lagamar/MG foram convidados para participar dessa fase.  

Na oferta de 2014 (objeto de nossa investigação) o CEME titulou 22 dos 38 professores 

matriculados no PAP mencionado, sendo que o pesquisador principal dessa pesquisa integra o 

grupo dos titulados, excluindo-o, temos um número amostral de 21 sujeitos. Porém, ao 

propormos o questionário on-line – via e-mail e mensagem instantânea pelo WhatsApp, tivemos 

o retorno de 12 sujeitos, totalizando um percentual de 57% de participação dos professores – 

que se encaixavam nos critérios de inclusão, na fase pré-teste.  

Inicialmente, o questionário estava estruturado em três blocos, a saber: (i) perfil do 

professor; (ii) concepções de ensino a distância; (iii) concepções sobre o curso e a prática 

pedagógica. Porém, após o retorno dos questionários e algumas análises preliminares, 

decidimos pela retirada do bloco sobre EaD. Embora sejam questões relevantes, tendo em vista 

que o CEME foi ofertado nessa modalidade, as respostas apresentadas demonstraram que tais 

perguntas não contribuem de maneira efetiva com a presente pesquisa, uma vez que o cerne da 

mesma é perceber os desdobramentos do curso, ora analisado, na prática dos professores 

egressos. 

Ademais, as respostas analisadas nos autorizam afirmar que a modalidade de oferta do 

CEME não interferiu diretamente no redimensionamento de tais práticas. Pois esperávamos que 

os respondentes apontassem que a familiarização com os recursos tecnológicos, oportunizada 

pela utilização do AVA/moodle durante a formação contribuiu com a integração das mídias em 

sua prática pedagógica. Ou seja, por meio da EaD não somente se discute teoricamente sobre 

aplicabilidade das tecnologias na educação, mas as utilizam para realização dos estudos 

formativos.  

Outrossim, Gil (2008) ressalta ser função do pré-teste assegurar a precisão e 

legitimidade do instrumento, sobretudo, no concernente à forma, desmembramento e 

ordenamento das questões, introdução ao questionário e clareza dos termos. Em acréscimo, o 

autor evidencia a necessidade de se entrevistar os respondentes para averiguar suas impressões 
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quanto ao questionário, além de indicarem o tempo destinado para resolução. Orientação 

também expressa por Marconi e Lakatos (2003). 

As análises abaixo apresentadas partem do diálogo realizado com alguns respondentes 

que possuíam disponibilidade, além das nossas reflexões acerca dos dados obtidos. De antemão, 

informamos que o tempo médio de resposta indicado pelos participantes foi de 15min 40s 

atendendo o tempo médio exposto por Marconi e Lakatos (2003) que deve ser de, no máximo, 

30 minutos.  

Os respondentes afirmaram terem tido facilidade na interpretação das perguntas, 

consideraram o quantitativo de questões condizentes com o tipo de pesquisa, os objetivos a 

alcançar, e, neste sentido, sugeriram o desmembramento de uma questão específica. Tal 

sugestão veio de encontro às nossas reflexões, pois, de fato, o enunciado da referida questão 

contemplava discussões extensas, e de caráter ímpar para nossas análises, sendo que a resolução 

incompleta resultaria em uma perda de dados significativos à pesquisa. Relacionamos no 

Quadro 5 as verbalizações, na íntegra, fornecidas à questão em análise. Vide:  

 

Quadro 5 – Respostas à 14ª questão do questionário  

QUESTÃO 14: Como você percebe a integração das mídias na sala de aula, antes e após 

o curso? Argumente e, se possível, descreva projetos e/ou aulas, desenvolvidos por você, 

que foram permeados pelas mídias.  

Ana31 

Antes nem percebia muito essa necessidade, mas durante e após a realização 

do curso percebi o quanto era necessária essa integração das mídias na sala de 

aula. Trabalho na zona rural onde os recursos tecnológicos ainda são limitados, 

não temos uma sala de informática e daí fazemos um uso maior do Smartphone 

onde podemos realizar cálculos com uso da calculadora, realizar pesquisas, 

fotografar e fazer pequenos vídeos. Criei também um grupo via WhatsApp 

para os alunos esclarecerem suas dúvidas ao realizarem seus estudos e tarefas 

escolares. Faço uso também do Data Show para expor   conteúdos através de 

vídeo aulas ou utilizando o Geogebra que é um software de muita utilidade na 

matemática que combina conceitos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, 

entre outros, numa única aplicação. 

 
31 Relembramos que, com o intuito de preservar a identidade dos participantes desta pesquisa, os nomes utilizados 

são fictícios. 
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Eva 
A valorização dos aparelhos tecnológicos em sala de aula e o seu uso com 

frequência. 

Rosa 

São de grande importância, uma vez que a sala de aula demanda cada vez mais 

o uso das mídias. Na minha escola não havia muitas mídias então procurei usar 

o que havia, como a Tv e DVD. Planejando e desenvolvendo atividades que 

envolvessem as mídias de forma lúdica, uma vez que a minha turma era de 

educação infantil 

Camila 

No último ano desenvolvemos projetos como família, Páscoa e leitura. Todos 

os projetos usamos vídeo, material impresso e a internet foi a ferramenta mais 

consulta para o desenvolvimento dos projetos. 

Felipe 

Para mim, após o curso se intensificou a relevância de se integrar as mídias na 

sala de aula. Hoje os nossos alunos estão cada vez mais conectados, o que tem 

exigido de nós professores também cada vez mais conhecimentos, disposição, 

formação para se integrar as mídias em nossas salas de aula. Ignorar esse 

cenário é ir na contramão de todo o processo tecnológico em curso. Sobre 

experiências com o uso das mídias em minhas aulas, de modo geral, procurava 

realizar algumas vivências no laboratório de Informática, utilizando a Internet, 

vídeos, imagens, softwares e percebia que os alunos desenvolviam certo 

apreço pela Matemática. 

Bruna 

Antes me sentia insegura na aplicação de alguns projetos. Hoje não, planejo 

meus projetos de acordo com as necessidades e datas comemorativas e aplico 

com muita segurança. Apliquei o projeto Mídias na Educação Infantil quando 

cursei o curso de Especialização em Mídias na Educação.  

Eduarda 

A integração das mídias é muito válida usado com muito planejamento, antes 

do curso muitas vezes víamos professores colocando filme ou trabalhando 

com mídias para um descanso no período de aula, mas depois do curso   

aprendi que devemos avaliar conteúdo, como trabalhar as mídias de forma 

bem mais proveitosa e com sucesso no aprendizado.  Estou afastada da sala de 

aula a 11 anos, mas sempre estou atualizando meus conhecimentos com 

estudos, leituras e gosto muito de assistir vídeos culturais. 

Loiane 
Já utilizava bastante tecnologias em sala de aula, tanto que meu TCC foi 

baseado em uma experiência que já fazia em sala de aula: gravar vídeos das 



68 
 
 

crianças contando estórias. O que mudou é que via como mídia somente o que 

vinha com a internet, percebi várias outras que utilizava frequentemente. 

Tatiana 
Sim, Associar as tecnologias há rotina de sala de aula favorece tornando-a 

mais dinâmica. 

Edna 

Eu já utilizava bastante esse recurso. O que aconteceu foi o reforço teórico pra 

minha "opinião" em relação às mídias como complementos em sala de aula. 

Hoje, inclusive, utilizamos grupos do WhatsApp como forma de enviar 

material pedagógico ou enviar atividades extraclasse para as turmas que 

leciono. Desenvolvemos nossos projetos e apresentações nesse tipo de mídia 

e posso dizer que é muito mais abrangente e eficiente. 

Rafael 

O uso de mídias na docência não é mais fundamental, mas obrigatório. As 

tecnologias devem fazer parte do ensino exatamente por serem utilizadas de 

forma massiva pela imensa maioria das pessoas, portanto devem fazer parte 

do currículo escolar. Não apenas seu uso nas práticas pedagógicas, mas 

principalmente o aprendizado das inúmeras possibilidades trazidas por elas. 

Lilian Projetos de leituras e trabalho com gêneros textuais. 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor. 

 

Note que um número significativo de respondentes não apresentou em sua fala o 

paralelo de como lidava com as mídias antes do curso e de que forma passou a integrá-las após 

a formação. O fato de a questão ter abordado dois temas, sendo eles: (i) possíveis alterações na 

prática pedagógica; e (ii) descrição de atividades realizadas mediante as mídias, contribuíram 

para que os participantes não argumentassem detalhadamente sobre os temas em análise, 

apresentando apontamentos vagos ou incongruentes com o solicitado. E, ainda assim, os que 

fizeram adotaram uma linguagem extremamente superficial contribuindo pouco (ou quase 

nada) com a pesquisa. Reconhecemos que a formulação da referida questão não atendeu ao 

exposto por Gil (2008, p. 126) “as perguntas devem referir-se a uma única idéia [sic] de cada 

vez”.  

Nessa lógica, desmembramos a questão em outras três, conforme apresentado a seguir, 

de modo a obter as informações desejadas.  

• Descreva como você utilizava as mídias em suas aulas (antes da formação/CEME); 

• Descreva como você utiliza, hoje, as mídias em suas aulas; 

• Você considera que o CEME redimensionou sua prática pedagógica no tocante à 

utilização das Mídias/Tecnologias em suas aulas? Argumente sua resposta. 
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Em linhas gerais, após as análises efetuadas no pré-teste, constatamos que o instrumento 

estava condizente com os elementos fundamentais de um questionário elencados por Marconi 

e Lakatos (2003), sendo eles: (i) a validade, ou seja, os dados obtidos são úteis à pesquisa, e (ii) 

a operatividade [sic], que propicia clareza e acessibilidade ao vocabulário. Todavia, alguns 

ajustes de ordenamento de questões foram necessários para conferir uma sequência lógica na 

construção dos dados e para que, de forma otimizada, pudessem ser tabulados mais facilmente.  

 

4.6 As limitações da pesquisa  

 

 Partindo do pressuposto de que toda investigação científica possui limitações, Vargas e 

Mancia (2019) advertem os pesquisadores quanto à necessidade de expor com clareza as 

limitações observadas no desenvolvimento da pesquisa, como também os impasses que se 

apresentaram no decorrer do percurso metodológico-investigativo. Essa exposição é 

importante, pois permite que outros pesquisadores reproduzam a metodologia sabendo, de 

antemão, quais processos precisam de maior refinamento e qual caminho trilhar evitando os 

mesmos contratempos.  

  Nesse sentido, apresentamos na sequência as limitações que esbarramos para realização 

da presente pesquisa, dentre elas, elencamos: (i) tempo transcorrido desde a conclusão do curso 

ao início da pesquisa – quatro anos; (ii) desatualização dos dados cadastrais dos alunos e, por 

fim, (iii) baixo quantitativo de retorno do questionário. 

  Quanto ao tempo entre a conclusão do curso e o início da pesquisa: em momentos 

anteriores explicitamos que os sujeitos interpelados para construção dos dados concluíram o 

CEME no ano de 2015, e o nosso contato inicial sensibilizando-os quanto a participação na 

pesquisa ocorreu no ano de 2019, ou seja, o lapso temporal totaliza em quatro anos. 

Acreditamos que nesse intervalo de tempo os alunos já haviam se desligado dos assuntos 

inerentes ao curso, e tal falta de engajamento pode ter contribuído com a desmotivação para 

responder o questionário. 

 Para além, Soares (2016, p. 61) afirma que:  

 

a coleta de dados é um desafio expressivo para ser realizado de forma online 

[sic], principalmente quando o curso encerra-se, haja vista que, para alguns 

cursistas, a rotina de acessos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, bem 

como, ao correio eletrônico e webmails diminui, uma vez que não há 

demandas acadêmicas que justifiquem tais ações (SOARES, 2016, p. 61). 
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 Quanto à desatualização dos dados cadastrais: no tópico em que caracterizamos os 

sujeitos da pesquisa informamos que 18 e-mails não foram entregues ao destinatário por erro 

no envio. Além da possibilidade de erro na grafia do endereço de e-mail, Moura (2017) aponta 

outras possíveis causas para o não recebimento do e-mail, tais como: cancelamento da conta 

realizado pelo usuário e a impossibilidade de recebimento de novos e-mails na caixa de entrada. 

Também podemos hipotetizar que o referido erro se deve ao distanciamento existente entre o 

aluno e a IES após a conclusão do curso, isso resulta na desatualização dos dados cadastrais, 

dificultando a localização dos sujeitos. 

 Lima e Andriola (2018) ao desenvolverem um estudo de avaliação de uma IES por meio 

do acompanhamento dos egressos também enfrentaram dificuldades quanto ao contato com os 

alunos, justamente pelo fato de os endereços de e-mail e números telefônicos estarem 

desatualizados. Outro ponto dificultoso que esbarraram possui relação com a nossa terceira e 

última limitação, a saber: “falta de compromisso dos egressos em responder ao questionário 

enviado dentro do prazo determinado pela pesquisa.” (Ibid., p. 112).  

 Como evocado anteriormente, a última limitação da pesquisa aborda o baixo retorno do 

questionário. Do mesmo modo que Lima e Andriola (2018), acreditamos que os egressos 

tiveram pouco envolvimento e/ou falta de compromisso na resolução do questionário. 

Transcorridos alguns dias após o envio dos e-mails com o link do questionário, por intermédio 

do aplicativo WhatsApp, contatamos os sujeitos que ainda não o haviam respondido, a fim de 

reforçar o convite quanto à participação na pesquisa. De início, manifestaram interesse e 

solicitaram o reenvio do questionário, porém, ainda assim, a maioria não respondeu o 

instrumento de coleta de dados.  

Buscando na literatura, nos deparamos com pesquisas de acompanhamento de egressos 

da modalidade a distância que fizeram o uso do questionário on-line para coleta de dados, e 

também obtiveram um número reduzido de participação. Veja. 

Mauro et al. (2017) realizaram um estudo de caso com os egressos de 190 cursos de 

especialização lato sensu (ofertados na modalidade EaD) de uma IES privada a fim de avaliar 

como o Capital Humano dos alunos proporciona uma capacidade mais aguçada no 

desenvolvimento de atividades empreendedoras. Para tal, propuseram um questionário on-line 

aos 2.770 alunos que concluíram o curso entre os anos de 2011 a 2016. A taxa de retorno 

equivaleu a 25,7% do universo amostral, uma vez que 712 alunos responderam o questionário.  

Moura (2016) investigou os egressos dos cursos técnicos de nível médio em Segurança 

do Trabalho, Meio Ambiente e Eventos ofertados pelo Instituto Federal do Piauí (IFPI). Seu 

objetivo era avaliar a efetividade dos referidos cursos acerca da empregabilidade dos alunos 
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concluintes, assim como compreender as contribuições da formação para posterior inserção e 

desenvolvimento profissional no mercado de trabalho. O instrumento de coleta de dados foi o 

questionário on-line. De início, a pesquisadora selecionou um grupo de concluintes que possuía 

maior espaço temporal de formação (turmas de 2009 e 2010), porém, devido ao baixo retorno, 

ela selecionou uma nova amostra composta pelos egressos das turmas de 2011. Da mesma 

forma, o retorno se mostrou insuficiente para o nível de análise proposta.  

Em um terceiro momento, Moura (2016) reclassificou os critérios de inclusão dos 

sujeitos de pesquisa e propôs o questionário aos alunos ingressantes das turmas de 2012. Nessa 

nova tentativa contabilizou-se 400 alunos egressos, desses, 124 retornaram o questionário 

totalizando um percentual de 31% de adesão à pesquisa.  

Observando os reordenamentos metodológicos efetuados pela pesquisadora, podemos 

imaginar que tal ação seria uma proposta para mitigar o baixo retorno das respostas e auferir 

novos resultados em nossa investigação. Porém, relembramos que a turma selecionada como 

objeto de nossa análise era a última oferta concluída anterior ao início da presente pesquisa, 

destarte, não havia outras ofertas para avaliarmos.  

A pesquisa desenvolvida por Isaac (2018), junto aos egressos do curso de Pedagogia 

ofertado pelo CEAD/UFOP em parceria com o PAP de João Monlevade, também apresentou 

uma participação relativamente baixa se comparado ao número total dos sujeitos convidados. 

Partindo do objetivo de compreender as percepções dos alunos quanto ao curso em exame, a 

pesquisadora enviou, por e-mail, o link do questionário para 185 alunos do curso de Pedagogia, 

egressos entre os anos de 2007 a 2013, obtendo o retorno de 47 sujeitos, dessa forma, 25% de 

participação na pesquisa.   

Ressaltamos que, inicialmente, a pesquisadora trabalhou com o universo amostral 

composto por 205 alunos, uma vez que esse é o número total de Pedagogos licenciados no 

período de tempo recortado para análise. Porém 10 e-mails não foram encontrados nos arquivos 

da instituição e outros 10 não foram entregues ao destinatário, resultando na exclusão de 20 

alunos. Procedimento adotado por nós, tendo em vista que os 18 e-mails que continham erro e 

não foram validados no processo de contato com os alunos foram excluídos da nossa amostra.   

Moura (2017), em sua dissertação de mestrado, relata os resultados da investigação 

realizada junto aos alunos egressos e evadidos dos cursos de licenciatura da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) ofertados na modalidade a distância, cujas turmas compreendem 

o período de 2005 a 2015. Seu objetivo era identificar as razões que motivam a evasão dos 

alunos da EaD, e também mapear a opinião desses alunos em relação aos cursos ofertados na 

referida modalidade. 
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Para tal, além da pesquisa bibliográfica e documental, a pesquisadora realizou um 

survey utilizando o questionário on-line elaborado e compartilhado com os alunos por meio da 

plataforma Google Forms. A amostra inicial era composta de 2.729 alunos evadidos e 596 

egressos. Ao subtrair o número de e-mails com endereços incorretos, obteve-se a seguinte 

proporção: 2.317 alunos evadidos e 496 alunos egressos, desses, retornaram o questionário 

respondido, respectivamente, 30 e 55 sujeitos. A população final do estudo correspondeu a 11% 

dos alunos egressos e 1,2% dos evadidos. O quantitativo de devoluções foi significativamente 

baixo, porém, a autora atesta que “embora as respostas recebidas representem uma pequena 

parcela do número total de sujeitos, não desqualificam sua relevância devido aos elementos que 

contêm.” (MOURA, 2017, p. 52).  

Gomes et al. (2017) realizaram um mapeamento descritivo dos alunos egressos das 

licenciaturas a distância em Biologia, Física e Matemática da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) cujo ingresso se deu a partir dos anos de 2008 e 2009. Objetivaram identificar 

o perfil dos estudantes e avaliar suas percepções quanto a aspectos pedagógicos, de 

infraestrutura e de resultados dos cursos. Compuseram a amostra 39 alunos egressos que 

representaram 31,9% da população total contatada no início da pesquisa. Da mesma forma que 

as outras pesquisas, utilizaram o Google Forms na aplicação do questionário on-line.  

Prosseguindo, Soares (2016) desenvolveu um estudo de caso com os egressos da 

licenciatura em Educação Física ofertada a distância pela Universidade de Brasília cuja 

conclusão se deu entre os anos de 2012 e 2013. O questionário on-line aplicado aos 62 alunos 

vinculados a cinco PAP nas regiões norte e centro-oeste do país, visava identificar, analisar e 

apresentar as percepções dos ex-alunos em relação à formação vivenciada. Dentre os alunos 

convidados, 20 responderam ao questionário somando um percentual de participação 

equivalente a 32,2%.  

Até aqui, apresentamos resultados de pesquisas empreendidas com alunos egressos da 

modalidade EaD, porém, em contraponto, apresentaremos duas pesquisas realizadas com 

alunos da modalidade presencial, de modo a demonstrar que a baixa devolução de questionários 

engloba ambas modalidades.  

Mota (2014), em sua tese de doutoramento, investigou os egressos dos cursos de: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Pedagogia e Publicidade e Propaganda 

da Faculdade Cearense, no intento de avaliar a eficácia dos cursos de graduação da referida IES 

e, assim, garantir meios para melhoria e aprimoramento da gestão acadêmica. Os alunos 

investigados concluíram o curso no intervalo de tempo compreendido entre 2008 a 2012, e 

somavam-se 600 egressos. Desses, apenas 99 responderam o questionário on-line proposto, 
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correspondendo a, apenas, 16,5% da população inicial. O pesquisador considerou o quantitativo 

significativo e deu sequência as análises dos dados.  

Em pesquisa semelhante, Andriola (2014) propôs um estudo do tipo ex post-facto 

viabilizado por meio do questionário on-line cujo link foi encaminhado para o e-mail dos 7.771 

alunos egressos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará ofertados entre os 

anos de 2009-2011. O objetivo da pesquisa centrou-se em obter informações sobre a situação 

laboral e satisfação com a atividade profissional e remuneração; articulação do currículo 

acadêmico com as demandas do mercado e expectativas pessoais; por fim, da necessidade de 

melhorias na formação acadêmica. Dentre os ex-alunos, apenas 586 retornaram o questionário 

o que representou 7,5% de participação.  

Tomando por base os dados apresentados sobre o quantitativo de retorno em pesquisas 

realizadas com egressos, podemos constatar que a taxa de devolução do questionário 

apresentada em nosso estudo segue um intervalo médio se comparado aos resultados 

encontrados na literatura. Todavia, reconhecemos que se um número maior de alunos 

participasse da pesquisa como informantes teríamos uma visão mais abrangente acerca dos 

desdobramentos da formação.   

Entretanto, comungamos do entendimento de Gomes et al. (2017) ao dizerem que, no 

caso de uma amostra não aleatória de participantes as opiniões proferidas pelos respondentes 

devem ser tratadas como percepções individuais daqueles que as manifestaram e não como um 

instrumento de generalizações. Outrossim, como discutido no tópico que trata sobre o perfil da 

pesquisa, nas análises cuja abordagem é qualitativa nos debruçamos sobre as perspectivas do 

sujeito e nas representações que o objeto em estudo tem para cada um, em particular. 

Reforçamos, dessa maneira, que embora o número de participantes represente apenas 26% da 

população inicial do estudo, os dados construídos são significativos e nos permitiu compreender 

o fenômeno em análise, qual seja, os impactos do CEME na prática pedagógica dos egressos.  

Finalizada a descrição do percurso metodológico da pesquisa, partimos para as análises 

dos dados construídos, bem como as discussões com a literatura.  
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5 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, apresentamos as análises dos dados obtidos tanto com a aplicação do 

questionário quanto com a análise do Projeto Pedagógico do Curso, discutindo-os à luz da 

teoria. Como exposto por Minayo (2007, p. 68), as análises resultam em “olhar atentamente 

para os dados da pesquisa” na tentativa de responder e compreender à questão problema. Desta 

forma, buscamos compreender as contribuições do CEME para a constituição da prática 

pedagógica dos egressos no tocante a utilização das mídias no processo de ensino.  

 Todavia, entendemos ser relevante iniciar essa discussão apresentando os nossos 

sujeitos interlocutores, revelando a formação acadêmica, a trajetória profissional e, até mesmo, 

a faixa etária para que, a partir do perfil de cada um, possamos melhor compreender os porquês 

e os modos de integração dos recursos midiáticos em suas práticas docentes, pois, como nos 

adverte Moran (2006), as tecnologias per si não detém a capacidade de interação, uma vez que 

ela está na forma com a qual lidamos com esses recursos, ou seja, nas nossas mentes. 

 

5.1 Caracterização dos sujeitos participantes  

 

Os respondentes do questionário são, em sua maioria, do gênero feminino, 

equacionando a proporção de 26 mulheres para 06 homens, dado semelhante ao identificado 

por Santana (2011) apontando o predomínio de mulheres em cursos de formação continuada, e 

por Gatti e Barreto (2009) quando discutem a presença majoritária de mulheres no magistério. 

Para as referidas autoras, a presença feminina na atividade docente tende a diminuir à medida 

que se ascende os níveis de ensino. Nas etapas mais avançadas, como referendado por Carvalho 

(2018), há um crescimento significativo da presença masculina na docência. Constatamos esse 

fato entre os nossos respondentes do sexo masculino e que estão em pleno exercício, visto que 

todos eles são vinculados aos anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio.  

Em relação ao perfil etário, o intervalo de variação compreende de 26 a 61 anos de idade, 

conferindo heterogeneidade à amostra. Nossos dados se apresentam parcialmente contrários aos 

publicados por Gatti e Barreto (2009) quando expõem a concentração de professores mais 

jovens (até 29 anos) na Educação Infantil e a prevalência de professores com mais de 30 anos 

no ensino médio. Os três sujeitos da nossa pesquisa que possuem até 29 anos lecionam no 

ensino médio (dois sujeitos) e nos anos iniciais do ensino fundamental (um sujeito). Já aqueles 

que estão na educação infantil possuem 38, 39, 41, 48 e 49 anos de idade. Carvalho (2018) 

atesta, também, que há maior concentração de professores com mais de 30 anos no ensino 
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médio, tal fato espelha nossos resultados, uma vez que a maioria dos professores que lecionam 

nesse nível de ensino pertencem ao intervalo etário mencionado. Por fim, a participante Larissa 

não informou a idade. 

O envelhecimento dos professores é outro fato constatado na caracterização dos nossos 

sujeitos de pesquisa e vem ao encontro dos estudos de Souza e Gouveia (2011). Para eles, há 

um crescente prolongamento no exercício da docência, visto que a presença dos professores 

acima de 41 anos de idade somou quase 50% da classe no ano de 2007. Os mesmos autores 

especulam que a idade elevada dos professores pode significar uma maior experiência 

profissional, pois a permanência na profissão oportuniza a vivência de variadas situações letivas 

que inferem diretamente na constituição da prática pedagógica. Em suma, “a experiência tende 

a forjar melhores profissionais docentes” (Ibid., p. 5). 

A concentração dos sujeitos na faixa etária superior a 35 anos no CEME justifica-se 

pelo fato desses pertencerem a geração dos imigrantes digitais. Prensky (2001), autor desse 

termo, os caracteriza como aqueles que nasceram antes do advento das tecnologias e tiveram 

que adaptar-se a elas. Portanto, é oportuno seu ingresso no processo formativo para as mídias 

de modo que, ao familiarizarem com tais recursos tecnológicos, a sua integração na prática 

pedagógica seja facilitada.  

Em conformidade, Carvalho (2018, p. 28) afirma que “professores mais antigos, por 

outro lado, mais acostumados às práticas tradicionais de ensino, podem mostrar uma postura 

mais passiva diante do uso de ferramentas tecnológicas, demandando maior esforço de 

capacitação na assimilação do uso de tais tecnologias [...]”. 

Em relação à formação inicial para docência podemos perceber que todos possuem 

formação em nível superior com abrangência em distintas áreas do conhecimento, visto que o 

CEME não focaliza uma disciplina/área específicas, mas objetiva atender todos os professores 

da educação básica, indistintamente. Desta forma, os dados nos revelam que entre os sujeitos 

temos professores de: Filosofia (01), Geografia (01), História (03), Matemática (05), Português 

(05), além de treze licenciadas em Pedagogia. Encontramos também bacharéis em Artes (01), 

Ciência da Computação (01), Desenho e Plástica (1) e Relações Públicas (01). 

Quanto à formação continuada, perguntamos se eles realizaram algum outro curso de 

pós-graduação além do CEME, as respostas foram as seguintes: 18 concluíram outro curso de 

Especialização; dois concluíram o Master of Business Administration (MBA); três o Mestrado 

Acadêmico, sendo que uma já ingressou no doutorado; por fim, nove indicaram não ter 

ingressado em nenhum outro curso. Representamos esses dados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Formação acadêmica dos sujeitos  

NÍVEL ACADÊMICO QUANTITATIVO 

Especialização lato sensu 18 sujeitos 

Master of Business Administration (MBA) 02 sujeitos 

Mestrado 03 sujeitos 

Não realizaram nenhum outro curso 09 sujeitos 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor.  

 

Percebemos que todos possuem uma certa preocupação com sua formação acadêmica, 

principalmente, quanto ao aprimoramento da sua prática pedagógica no tocante a utilização das 

tecnologias, visto que, dentre aqueles que realizaram outra especialização lato sensu, quatro 

focaram em cursos voltados para a utilização das tecnologias na educação. Para mais, 19 dos 

32 participantes alegaram não terem cursado nenhuma disciplina durante a graduação que 

trouxesse em seu escopo a temática Mídias ou Tecnologias e sua utilização pedagógica, 

demonstrando a ausência de arcabouço teórico que fomente o efetivo uso desses recursos na 

sala de aula e justificando seu ingresso no CEME. 

Essa preocupação nos remete às lacunas existentes na formação inicial que não 

contempla integralmente as demandas formativas dos alunos, sendo necessário recorrerem aos 

cursos de formação continuada para aprimorarem sua prática, como discutido no referencial 

teórico. Gatti (2014) discute essa questão afirmando que há um descompasso e incoerência 

entre as políticas de formação inicial e as necessidades educacionais das escolas. Em seu dizer: 

“se oferece nesses cursos apenas um verniz superficial de formação pedagógica e de seus 

fundamentos que não pode ser considerado como realmente uma formação de profissionais para 

atuar em escolas na contemporaneidade” (Ibid., p. 39).  

 O tempo de serviço na carreira docente variou de 1 a 33 anos de experiência. Para melhor 

visualizarmos essas informações, as estruturamos em intervalos de tempo, como representado 

no Quadro 7 (vide abaixo). Constatamos que o curso contemplou desde professores em início 

de carreira até os mais experientes. Esses dados demonstram que os professores, 

independentemente do nível que atuam e experiência profissional, se sentem despreparados 

para lidar com as especificidades das tecnologias e os novos ritmos que elas impõem à 

educação. Nesse sentido, Prensky (2001, p. 2) alega que um dos maiores problemas da educação 

atual é justamente o fato de “os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma linguagem 

ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar uma população que fala uma 

linguagem totalmente nova”.  
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Quadro 7 – Tempo de experiência na docência 

MARCADOR QUANTITATIVO 

0 a 5 anos 03 sujeitos 

6 a 10 anos 14 sujeitos 

11 a 15 anos 05 sujeitos 

16 a 20 anos 03 sujeitos 

21 anos ou mais 07 sujeitos 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor 

 

 Como enunciado na definição do campo da pesquisa, o CEME, ofertado pelo 

CEAD/UFOP tem como objetivo viabilizar formação continuada aos profissionais da educação 

básica para o uso dos recursos tecnológicos de forma crítica e articulada com a proposta 

pedagógica; abrangendo da mesma forma aqueles da Educação Profissional, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Especial. Dentre os nossos sujeitos, oito não estão 

lecionando no momento, sendo que dois estão em desvio de função (administrativa e 

coordenação pedagógica) e uma está aposentada. Os 24 que estão em pleno exercício da 

docência vinculam-se em uma ou mais das modalidades elencadas anteriormente, além de 

transitarem por níveis de ensino distintos e perfazerem sua jornada de trabalho em escolas 

diferentes, como será apresentado no Quadro 8.  

 Para Carvalho (2018), é comum depararmos com professores que possuem funções 

docentes em turmas diferentes, em mais de uma escola e atuam em disciplinas variadas. Em 

paralelo a ampliação no leque de atuação, nota-se a multiplicação das demandas profissionais, 

podendo afetar diretamente em seu desempenho profissional e, consequentemente, em uma 

baixa na qualidade do seu trabalho.  

Nesse sentido, dentre as dificuldades elencadas pelos sujeitos quanto a integração das 

mídias em suas aulas destacamos a verbalização de João: “falta de tempo, tenho 3 empregos de 

professor, com o trabalho semanal dentro da escola próximo a 60 horas”32. Ou seja, a exaustiva 

jornada de trabalho assumida pelo professor acaba impedindo-o de realizar o planejamento de 

aulas com integração das mídias, pois, para que elas desempenhem um papel pedagógico e 

significativo no processo de ensino e de aprendizagem, o  docente não pode utilizá-las de forma 

 
32 As informações concedidas pelos sujeitos participantes que foram fundamentais para a construção dos dados e 

inferências da pesquisa, serão realçadas a partir desta seção com o recurso itálico. Assim, os trechos em itálicos 

referem-se às verbalizações dos professores egressos do CEME – sujeitos investigados. Esses recortes das falas 

também serão precedidos ou sucedidos com o nome fictício dado a cada sujeito.   
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irrefletida, até porque, “cada tecnologia é mais apropriada para um determinado tipo de 

aprendizagem e desaconselhável para outros” (KENSKI, 2003, p. 77), assim, demanda-se de 

tempo para o preparo dessas aulas.  

No Quadro 8, apresentamos uma síntese do perfil de cada interlocutor da presente 

pesquisa. A construção desse perfil se baseou nas informações obtidas por meio do primeiro 

bloco de questões do questionário proposto. Salientamos que os nomes apresentados a seguir 

são fictícios no intento de garantir o anonimato dos participantes, como assegurado no TCLE.  

 

Quadro 8 – Perfil dos sujeitos de pesquisa 

NOME IDADE FORMAÇÃO 
TEMPO DE 

SERVIÇO 
JORNADA 

REDE DE 

ENSINO ATUAÇÃO 

Alice 43 anos Pedagogia 12 anos Uma escola Estadual Fundamental I 

Amanda 45 anos Pedagogia 7 anos Uma escola Estadual Fundamental I 

Ana 54 anos Pedagogia 6 anos Uma escola Estadual Fundamental I 

Beatriz 52 anos Letras/ 

Pedagogia 
3 anos Em escolas 

diferentes 
Estadual e 

Municipal 
Fundamental I 

Bianca 45 anos Letras 7 anos Não está 

lecionando  
Não está 

lecionando  
Não está lecionando 

Bruna 51 anos Matemática 22 anos Uma escola Estadual Fundamental II e 

Ensino Médio 

Camila 41 anos Pedagogia 22 anos Uma escola Municipal Educação Infantil  

Carmem 30 anos Pedagogia 6 anos Uma escola Estadual Fundamental I 

Loiane 53 anos Matemática 33 anos Aposentada Aposentada Aposentada 

Eduarda 49 anos Pedagogia 20 anos Não está 

lecionando  
Não está 

lecionando  
Não está lecionando 

Eva 28 anos Pedagogia 8 anos Uma escola Estadual Fundamental I 

Gabriel 52 anos Matemática 25 anos Em escolas 

diferentes 
Municipal Fundamental II 

Geralda 43 anos Filosofia 7 anos Uma escola Estadual Ensino Médio 

Inês 48 anos Pedagogia 30 anos Uma escola Municipal 

Educação Infantil 

Fundamental I e II 

EJA 

Helen 61 anos Pedagogia 10 anos Não está 

lecionando  
Não está 

lecionando  
Não está lecionando 

Helena 26 anos Letras 9 anos Uma escola Estadual Ensino Médio 

Ione 55 anos Desenho e 

Plástica 
22 anos Em escolas 

diferentes 
Municipal Fundamental II,  

EJA 

Rosa 39 anos Pedagogia 12 anos Uma escola Municipal Educação Infantil 

João 40 anos História 16 anos Em escolas 

diferentes 
Estadual e 

Particular 
Fundamental II,  

Ensino Médio 

Júlio 30 anos História 7 anos Uma escola Estadual Fundamental II,  

Ensino Médio 

Joana 49 anos Relações 

Públicas 
29 anos Em escolas 

diferentes 
Estadual e 

Municipal 
Educação Infantil, 

Fundamental I 

Larissa - Geografia 9 anos Uma escola Estadual 
Fundamental II, 

Ensino Médio 

Laura 29 anos Matemática 6 anos Uma escola Estadual Ensino Médio, EJA 
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Luciana 38 anos  Pedagogia 14 anos Uma escola Municipal Educação Infantil 

Luzia 36 anos História 13 anos Em escolas 

diferentes 
Municipal Fundamental II 

Marta 31 anos Pedagogia 8 anos Em escolas 

diferentes 
Estadual e 

Municipal 
Fundamental I 

Mateus 32 anos Ciência da 

Computação 
11 anos Uma escola Municipal 

Coordenador 

Pedagógico 

Nicole 32 anos Pedagogia 9 anos Não está 

lecionando  
Não está 

lecionando  
Não está lecionando 

Paulo 43 anos Artes 3 anos Uma escola Estadual 
Fundamental II, 

Ensino Médio 

Pedro 46 anos Letras 16 anos Não está 

lecionando  
Estadual Setor administrativo 

Roberta 34 anos Letras 1 ano Não está 

lecionando 

Não está 

lecionando  
Não está lecionando 

Sofia 30 anos Matemática 6 anos Em escolas 

diferentes 
Estadual e 

Particular 
Fundamental I e II, 

Educação Profissional 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor 

 

 Na sequência, apresentamos as interpretações dos dados construídos por meio da análise 

do Projeto Pedagógico do Curso e dos depoimentos dos sujeitos interlocutores coletados pelo 

questionário online. 

 

5.1 Concepções teóricas e intencionalidades da formação continuada 

 

 Na primeira categoria, tecemos as reflexões advindas da análise realizada no Projeto 

Pedagógico do CEME, confrontadas com as verbalizações dos sujeitos no intento de entender 

os vieses teóricos e objetivos que marcaram a oferta desse processo formativo. A compreensão 

dessas dimensões se faz relevante, uma vez que elas podem influir diretamente na constituição 

da prática pedagógica dos professores. Exemplificando: caso o viés teórico predominante no 

curso se configure com objetivos de ‘treinamento’, os professores egressos da formação, 

provavelmente, utilizarão as mídias de forma mecânica, sem reflexão, apenas reproduzindo 

‘receitas prontas’; se essas dimensões se comportarem como ‘capacitação’, a integração das 

mídias ocorrerá de forma crítica, autônoma e reflexiva. E assim por diante.  

 Os temas de discussão dessa categoria são: modelo da formação continuada 

(DEMAILLY, 1995), tendência conceitual (ARAÚJO; SILVA, 2009) e objetivos (MARIN, 

1995). Reiteramos que esses temas emergiram dos estudos teóricos, nos permitindo a 

elaboração da categoria a priori (FRANCO, 2005).  
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5.1.1 Quanto ao modelo 

  

 Neste tópico, centramos nossa discussão no modelo de formação predominante no 

CEME. Para tal, analisamos o Projeto Pedagógico do Curso e as verbalizações dos sujeitos 

buscando unidades de registro contempladas nos indicadores expressos no Quadro 2. Tais 

indicadores nos ajudaram a caracterizar o CEME em um dos quatro modelos defendidos por 

Demailly (1995), relembrando-os: forma universitária, forma escolar, forma contratual e forma 

interativo-reflexivo.  

 O texto do Projeto Pedagógico do Curso traz indicadores que permitem qualificá-lo 

como o modelo ‘forma interativo-reflexivo’. Esse preocupa-se em associar o contexto que os 

alunos em formação estão inseridos, promovendo espaços de reflexão entre os pares a fim de 

viabilizar as trocas de experiências. De igual modo, esse modelo promove reflexões sobre as 

situações enfrentadas pelos sujeitos no dia a dia, bem como a resolução de problemas inerentes 

à atividade profissional. Desta forma, propicia o desenvolvimento da autonomia33 para 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em sua prática pós-formação.  

 Dentre as unidades de registro que se assemelham a forma interativo-reflexivo obtidas 

na análise documental, destacamos:  

 

[...] contribuir para a formação continuada de profissionais em Educação [...] 

para o uso dos recursos tecnológicos no cotidiano da escola, de forma 

articulada à proposta pedagógica e a uma concepção interacionista de 

aprendizagem.   

 

Contribuir para a formação de profissionais em educação, em especial 

professores da Educação Básica, atendendo a uma nova demanda por 

formação continuada no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(UFOP, 2010, p. 5, grifos nossos – Projeto Pedagógico do Curso34) 

 

 Os termos sublinhados indicam um processo formativo que promove condições aos 

participantes de refletirem sobre as necessidades e realidades pedagógicas do seu contexto de 

trabalho, além de promover a resolução de problemas educacionais. Tais características são 

próprias de um modelo interativo-reflexivo.  

 
33 O conceito de autonomia adotado na presente discussão se pauta em Pareschi e Martini (2017, p. 49), a saber, 

trata-se de “um processo ao qual o indivíduo assume para si sua própria trajetória de vida, sempre estabelecendo 

vínculo com o coletivo social 
34 A partir deste trecho faremos a inserção dos dizeres “Projeto Pedagógico do Curso” após a fonte da citação 

direta que refere-se ao Projeto do CEME. Isto, pois queremos enfatizar as informações que advém da análise 

documental realizada no referido documento. 
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 Ainda nesse contexto, evidenciamos outros dois pressupostos do curso expostos no 

Projeto Pedagógico que corroboram com nosso entendimento quanto ao modelo de formação 

predominante. Veja: 

 

No reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à 

articulação necessária entre a teoria e a prática (ação/reflexão/ação) e à 

exigência de que se leve em conta a realidade da escola, da sala de aula e da 

profissão docente, ou seja, das condições materiais e institucionais em que 

atua o educador; 

 

Na inclusão, considerando a oferta de percursos compatíveis com a formação 

prévia, as necessidades e a expectativa dos participantes, e na metodologia da 

resolução de problemas, permitindo que a aprendizagem se desenvolva no 

contexto da prática profissional do cursista (UFOP, 2010, p. 9, grifos nossos 

– Projeto Pedagógico do Curso). 

 

 Em ambas as citações, destacamos duas ações que estão contempladas no Projeto 

Pedagógico do Curso que visam à aplicação dos conhecimentos na prática dos alunos em 

formação. Ou seja, o CEME oportunizou espaços reflexivos que permitiram aos cursistas 

vislumbrarem situações de aplicação dos conhecimentos trabalhados em cada disciplina. 

Ademais, as discussões e atividades que visavam a resolução de problemas do cotidiano, podem 

ter construído nos participantes as condições teóricas desencadeadoras do refinamento em sua 

prática pedagógica, de modo que tenham criticidade no uso das mídias.  

 Entre as verbalizações dos sujeitos, encontramos indicadores que assemelham o curso a 

dois modelos, quais sejam: forma universitária e forma interativo-reflexivo, sendo os 

indicadores desse último em maior número.  

 Em cada uma das verbalizações apresentadas a seguir, podemos perceber ações que 

enquadram o CEME no modelo interativo-reflexivo, visto que ele promoveu momentos de 

reflexão sobre a prática, minorando os frequentes distanciamentos existentes entre a teoria e 

prática. Para além, o curso oportunizou momento de trocas de experiências com os pares. A 

socialização das experiências profissionais entre os professores se configura como um 

importante momento formativo, pois tais experiências partem de profissionais que comungam 

das mesmas especificidades da atuação laboral, demonstrando que, mesmo em meio aos 

impasses, é possível a proposição de aulas permeadas pelas mídias.  

Na voz dos professores egressos que corroboram o modelo ‘interativo-reflexivo’, temos:  

 

As leituras me possibilitaram refletir sobre minha prática docente e as 

possibilidades que tinha sobre a utilização das mídias e tecnologias. (Laura) 
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As trocas de vivências oportunizadas pelos fóruns, atividades e encontros, 

enriqueceram minha prática pedagógica. (Alice) 

 

Durante vários momentos do curso ocorreu a interação com os colegas 

participante do curso, ainda que à distância. Importante foi o "contato" com 

colegas professores de diferentes áreas do conhecimento que relatavam 

exemplos práticos de aplicação dessas mídias no dia a dia de suas escolas. 

(Gabriel) 

 

 Por fim, encontramos apenas uma unidade de registro entre as verbalizações dos sujeitos 

que faz menção ao modelo ‘forma universitária’. De antemão, observando as particularidades 

desse modelo poderíamos designá-lo como predominante no curso em exame, haja vista que 

especializações lato sensu – como é o caso do CEME, são exemplos de cursos ofertados sob a 

ótica do modelo ‘forma universitária’. Porém, os achados da pesquisa nos mostram o contrário. 

E, como dito, encontramos apenas uma fala que pareia o CEME ao referido modelo, a saber: 

“outro aspecto importante foi a demonstração de exemplos de aplicação que me encorajou a 

utilizá-las [as mídias] como recurso pedagógico junto e essa nova geração antenada em 

tecnologia” (Eduarda).  

 A fala acima ilustra uma das características mais marcantes do modelo ‘forma 

universitária’, qual seja, a troca de experiências entre o formador e os sujeitos em formação. 

Nesse, o formador socializa com os cursistas situações fruto da sua prática e experiência 

profissional, porém, de modo reflexivo, e não como a mera transmissão de fórmulas e manuais 

a serem seguidos (DEMAILLY, 1995). Esses exemplos de aplicação passam por etapas de 

análise reflexiva entre os sujeitos envolvidos a fim de, paulatinamente, desenvolverem a leitura 

crítica dos formandos quanto a replicação dessas experiências. 

A verbalização de Laura nos leva a inferir um dado que, embora não seja recorrente 

entre as falas dos sujeitos de pesquisa, consideramos pertinente trazê-lo à discussão: “senti falta 

de mais exemplos e possibilidades para a sala de aula (práticas mais diretas com o uso das 

mídias). Exemplos práticos mesmo, para o professor realizar com seus alunos.” Essa arguição 

abre margem para duas reflexões distintas.  

Para a primeira reflexão, retomamos a discussão de Libâneo (2004) realizada no tópico 

sobre a formação continuada na perspectiva histórico-cultural. Lá discorremos sobre a 

reflexividade e instrumentalização docente para o cumprimento dos objetivos de ensino. Para 

o autor, é ideal que os cursos formativos apresentem subsídios e exemplos que direcionem a 

ação docente, assim como, que demonstrem modos de aplicação da teoria, não em uma visão 

compartimentalizada ou de subserviência dessa para com a prática, mas de modo interligado, 

onde uma se transforma em função da outra.  
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A segunda reflexão pareia-se ao discurso presente na classe docente brasileira, segundo 

Silva (2013), que confunde formação continuada com o simples repassar de técnicas e 

procedimentos que sanarão os problemas da educação, esquecendo que o objetivo daquela é 

despertar nos partícipes o olhar crítico sobre a prática e o ambiente de trabalho, a fim de que ao 

analisá-los tomem as decisões mais pertinentes para os redimensionamentos da ação docente.  

A formação continuada que deveria ser concebida como um espaço de discussão que 

consolida nos participantes uma base teórica, tem sido vista, em alguns casos, como um local 

onde se trocam ‘receitas de bolo’ (BASSOLI; LOPES; CÉSAR, 2017; UFJF, 2010) 

desconsiderando que os resultados obtidos em uma instituição podem não ser satisfatórios em 

outra, pois cada qual tem suas peculiaridades e, desta forma, replicar técnicas talvez não seja a 

solução. Em outras palavras, o foco da formação não é repassar práticas pré-concebidas, mas 

levar os alunos a vivenciar o processo de ‘ação-reflexão-ação’, ou seja, fornecer subsídios para 

que o sujeito em formação reflita sobre a sua ação docente e dê novos sentidos às dimensões 

do fazer docente que careçam de refinamentos.  

No cerne da formação continuada para integração das mídias à educação, acreditamos 

na necessidade do arcabouço teórico discutido nos cursos de formação permitir aos alunos o 

desenvolvimento da leitura crítica acerca das diversas mídias, a fim de que, ao mesmo tempo, 

com olhares para a sua prática, criem e desenvolvam propostas que promovam uma educação 

tecnológica que sejam atreladas a realidade das escolas que trabalham. Esse movimento ilustra 

a unicidade existente entre teoria e prática, visto que o sujeito se apropria da teoria 

reconfigurando a sua prática, pois essa é orientada e desenhada pela teoria. Pimenta (1995, p. 

61) expressa essa relação de unicidade na seguinte assertiva: “as dimensões de conhecimento e 

de intencionalidade (atividade teórica) e a de intervenção e transformação (atividade prática) 

da atividade docente conferem-lhe o sentido de atividade teórico-prática.”  

Através dos fragmentos de falas ora apresentados, podemos inferir que o modelo vigente 

no CEME é o da “forma interativo-reflexivo”. Por mais que haja um contraponto entre as falas 

indicando outros modelos, esse sobressai entre as análises realizadas. Ressaltamos que, para 

Demailly (1995), cada ação formativa pode apresentar traços de diversos modelos e não 

necessariamente de apenas um.  

 

5.1.2 Quanto à tendência conceitual  

 

 Neste tópico, nossa análise visou a identificação da tendência conceitual que permeia o 

CEME. Para tal, como já exposto, a tendência conceitual será caracterizada com base nos 
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estudos de Araújo e Silva (2009). Os autores definem duas tendências mais comuns, sendo elas: 

liberal-conservadora e crítico-reflexiva. Apresentamos no Quadro 9 as principais características 

de cada uma delas.  

 

Quadro 9 – Tendência conceitual da formação 

LIBERAL-CONSERVADORA CRÍTICO-REFLEXIVA 

- Foco na transmissão dos 

conhecimentos, voltado para o ensino. 

- Professores são considerados 

participantes passivos e meros técnicos. 

- Formar profissionais capazes de refletir sobre 

sua própria prática.  

- Uma formação no contexto e baseada na ação 

reflexiva desse contexto. 

- As propostas de formação são 

elaboradas de cima para baixo.  

- As formações são realizadas através de 

cursos, treinamento, encontros, oficinas 

de curta duração e sem continuidade. 

- O professor é participante do seu processo de 

formação continuada (emancipatório) 

- Apropriação dos saberes pelos professores deve 

conduzi-los a autonomia e a uma prática crítico-

reflexivo 

Fonte: Adaptado de Silva (2014, p. 55). 

  

De início, discutiremos os dados encontrados no Projeto Pedagógico do CEME e, 

posteriormente, aqueles encontrados nas vozes dos sujeitos expostas no questionário on-line. 

No referido projeto não encontramos nenhuma unidade de registro que o assemelhe às 

características da tendência liberal-conservadora, ao passo que em relação à tendência crítico-

reflexiva identificamos duas. Ambas unidades focam no desenvolvimento da autonomia do 

cursista, tal peculiaridade é relativa a essa segunda tendência. Para exemplificar, elencamos 

abaixo as duas unidades de registro, 

 

Garantir aos educadores condições de produção em diferentes linguagens de 

cinco mídias básicas: material impresso, televisão e vídeo, rádio e informática 

(UFOP, 2010, p. 5, grifo nosso – Projeto Pedagógico do Curso). 

 

O currículo do Curso de Especialização em Mídias na Educação tem como 

eixo a utilização de diferentes recursos de apoio à aprendizagem e à autoria 

nas diferentes mídias (UFOP, 2010, p. 8, grifo nosso – Projeto Pedagógico do 

Curso). 

  

Podemos perceber que o CEME objetiva desenvolver a independência dos cursistas em 

relação a produção de conhecimentos por meio das mídias estudadas, e a partir delas, explorar 

outros recursos. Mais do que simplesmente apresentar as formas de utilização de algumas 
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mídias principais, o curso traz em seu bojo o compromisso de emancipar os docentes, de modo 

que enriqueçam sua prática pedagógica e, consequentemente, promovam melhorias no ensino 

ofertado. Entendemos, embasados em Araújo e Silva (2009), que a emancipação ora discutida 

é característica fundamental para caracterizar a tendência crítico-reflexiva como condutora do 

CEME, uma vez que nessa há uma grande valorização do professor como sujeito ativo de sua 

aprendizagem. 

 A análise documental demonstrou não haver indicadores da tendência liberal-

conservadora nos documentos do curso. Resultado igual encontramos ao analisar as respostas 

dos participantes ao questionário. Encontramos quatro unidades de registro que evocam a 

tendência crítico-reflexiva e nenhuma a respeito da liberal-conservadora. Essa simetria nos 

resultados nos autoriza a afirmar que o CEME foi ofertado com o objetivo de motivar os 

participantes a refletirem sobre sua prática, valorizando seu contexto de atuação, além de 

demonstrar preocupação quanto ao envolvimento dos professores em seu processo formativo.  

  

Depois do curso perdi o medo de tentar usar e solucionar os problemas que 

as mídias apresentam quando necessito delas; antes pedia tudo para meu 

filho, hoje resolvo praticamente tudo sozinha. (Joana) 

 

A partir do estudo realizado foi possível adquirir habilidades e confiança 

para preparar e realizar aulas dinâmicas. (Beatriz) 

 

A partir do curso tenho opção de outras ferramentas que podem ser utilizadas 

na prática pedagógica. (Sofia) 

 

Através da formação pude reavaliar minha prática inserindo as mídias e 

tornando as aulas mais atrativas e interativas. (Nicole)  
 

 As falas acima, em especial das professoras Joana e Beatriz, revelam claramente o 

caráter emancipatório inerente à tendência crítico-reflexiva que, com base em nossas análises, 

permeia a oferta do CEME. Um professor emancipado é aquele tem domínio sobre os diversos 

recursos pedagógicos e tecnológicos que estão a cargo da educação. Emancipação, ao nosso 

entender, é a capacidade de lidar com as particularidades da sala de aula e proporcionar, de 

modo planejado, um processo de ensino e aprendizagem que sejam significativos aos alunos e 

que os desenvolva intelectualmente. E, sobretudo, o professor emancipado é capaz de inovar 

em sua prática e não se detém aos rotineiros recursos, ou melhor, na mesma forma de utilizar 

tais recursos, mas sempre redimensionam sua atuação. 
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5.1.3 Quanto aos objetivos  

 

 Prosseguindo, analisamos os documentos que compõem o corpus de dados da pesquisa 

a fim de localizar as unidades de registro que representam os objetivos e intencionalidades da 

formação continuada oportunizada pelo CEME. Esses objetivos estão fundamentados em Marin 

(1995). São eles: reciclagem, treinamento, capacitação e aperfeiçoamento.  

 No Quadro 10, apresentamos uma breve conceituação acerca desses objetivos que são 

usados para legitimar as atividades que orientam os processos de formação docente. Reiteramos 

que durante a construção do referencial teórico tecemos discussões mais aprofundadas acerca 

de cada um deles, logo, nosso intuito com o presente quadro é apenas rememorar as principais 

características que marcam esses objetivos.  

 

Quadro 10 – Síntese dos objetivos das formações continuada de professores 

OBJETIVOS DEFINIÇÃO 

Reciclagem Reciclar, em níveis industriais, remete-se a ação de 

transformar um dado material em outro, com nova forma 

e nova função. Esse termo se mostra incongruente com a 

docência, uma vez que ele desconsidera a complexidade 

das funções do professorado (domínio de conhecimentos, 

relações interpessoais, afetivas e o processo de ensino).  

Treinamento Desenvolver ou adquirir habilidades por meio da 

repetição irreflexiva. Por meio desse objetivo, treina-se 

professores para atuar na sala de aula suprindo as 

necessidades educacionais de estâncias superiores que, 

por vezes, estão dissociadas da realidade educacional. 

Enfim, tal termo desconsidera a reflexão crítica e motiva 

apenas a reprodução de práticas preconcebidas. 

Capacitação Visa desenvolver as habilidades e competências dos 

professores no decorrer de um curso ou momento 

formativo. Quando empregado no intuito de tornar o 

sujeito capaz de realizar alguma tarefa, esse objetivo se 

mostra pertinente ao ideal de formação docente. Porém, 

é preciso atentar às iniciativas que objetivam persuadir o 
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professor quanto ao desenvolvimento de ações sem 

reflexão crítica.  

Aperfeiçoamento  Pressupõe a ação de tornar os professores perfeitos. O 

aperfeiçoamento quando concebido nessa dimensão 

desconsidera a mutabilidade dos conhecimentos, 

demostrando-se contrário às particularidades da 

educação. No entanto, se designado para caracterizar 

ações que visam a correção de incoerências da prática 

pedagógica a fim de torná-la melhor, a utilização desse 

termo é pertinente.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados teóricos da pesquisa. 

 

 Localizamos no Projeto Pedagógico do Curso duas unidades de registro que se 

relacionam aos indicadores do objetivo de capacitação. Vasculhamos o material a fim de 

identificar alguma unidade de registro que apresentasse relação com os outros objetivos, porém, 

sem sucesso. Desta forma, tomando por base apenas a análise desse primeiro documento, 

podemos inferir que o CEME foi ofertado com o objetivo de ‘capacitar’ os professores da 

educação básica.  

 Embora a palavra ‘capacitar’ não tenha sido grafada nos documentos que regem o 

CEME, notamos a presença de ações que visam o cumprimento desse objetivo, quais sejam: 

habilitar e desenvolver competências e as habilidades do docente. Esclarece-se que a palavra 

‘aperfeiçoamento’ apareceu cinco vezes em tais documentos, entretanto, o contexto da 

discussão não se assemelha às ações formativas abarcadas por tal termo. Em suma, por meio 

das nossas análises, inferimos ser a capacitação o principal objetivo do CEME. 

 Vide as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso:  

 

Habilitar o docente para produzir e estimular a produção dos alunos nas 

diferentes mídias, de forma articulada à proposta pedagógica e a uma 

concepção interacionista de aprendizagem; 

 

Estimular a formação do leitor crítico e a criação de projetos de uso integrado 

das mídias disponíveis e favorecendo o desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias para seu manejo assim como na gestão em 

tecnologia educacional (UFOP, 2010, p. 5-6 – Projeto Pedagógico do Curso). 

 

 Note, nos trechos acima, a preocupação do programa em tornar os professores 

participantes capazes de desenvolver sua prática pedagógica permeada pelas mídias e 
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tecnologias disponíveis na escola. Tal preocupação resultou em objetivos pedagógicos que 

promoveram espaços dialógicos de discussão de modo a desenvolver nos participantes uma 

postura crítica frente às mídias.  

 Nas vozes dos sujeitos encontramos duas unidades de registro que configuram o curso 

como ‘capacitação’ e uma que o assemelha ao ‘treinamento’. O número superior de unidades 

de registro relacionadas à capacitação – encontrados tanto nos documentos quantos nas 

verbalizações expressas no questionário, indicam ser esse o principal objetivo do CEME.  

 Em relação ao objetivo ‘capacitar’ temos as seguintes afirmações expostas abaixo:  

 

O curso de pós-graduação em Mídias, me ofereceu formação teórica e prática 

necessárias para fomentar meu planejamento pedagógico e me habilitar a 

trabalhar com as mídias nas minhas aulas. (Alice) 

 

Pelos estudos teóricos foi possível adquirir habilidades práticas. (Beatriz) 

 

Em cada uma das verbalizações acima é possível perceber ações formativas para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias ao exercício da docência, principalmente, no 

tocante à integração das mídias na prática pedagógica. Ao retomarmos as discussões de Marin 

(1995) e confrontá-las com os dados ora apresentados, nos sentimos autorizados a dizer que a 

intenção de capacitar os professores prevaleceu durante todo o desenvolvimento do curso. Tal 

ação se mostra pertinente aos estudos de Marin (1995), uma vez que, para ela, a capacitação 

resulta em tornar o professor capaz de realizar suas atribuições de forma crítica.  

 Por fim, o comentário da professora Helena faz menção aos objetivos de treinamento, 

vide: “eu já tinha autonomia para tal utilização, minha necessidade foi a de conhecer novas 

mídias/recursos que poderiam ser aplicados na educação e buscar mais conhecimento técnico 

de como implantar as mídias na sala de aula”. Associamos os dizeres grifados aos ideais do 

treinamento, uma vez que esse objetivo visa moldar comportamentos e ações a serem replicadas 

na prática dos professores sem a reflexão das potencialidades desses recursos e adequação às 

necessidades de cada sala de aula.  

 Nessa categoria, analisamos o corpus de dados para cumprir o exposto no primeiro 

objetivo específico da pesquisa, a saber: identificar e discorrer sobre as finalidades e intenções 

que conduziram o processo formativo viabilizado pelo CEME. Ao longo das discussões, 

notamos uma coerência entre as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso e as falas dos 

sujeitos, levando-nos a crer que a oferta do curso atendeu ao disposto na proposta.  

 Em suma, o curso foi ofertado atendendo aos pressupostos do modelo interativo-

reflexivo, permeado pela tendência conceitual crítico-reflexiva e com objetivos de capacitação. 
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Nesse sentido, o seu viés teórico está focado no fomento de uma formação atrelada ao contexto 

que o sujeito está inserido e constituição de uma postura reflexiva acerca da própria prática. Por 

fim, visa desenvolver as habilidades de cada indivíduo tornando-os capacitados para utilizar as 

mídias como apoio no processo de ensino e de aprendizagem, bem como serem autores de suas 

próprias práticas.  

 Partimos, na sequência, para a segunda categoria de análise, onde apresentamos as 

reflexões acerca do modo que os egressos da formação têm utilizado as mídias em sua atividade 

docente a fim de compreender alguns desdobramentos do curso na prática pedagógica dos 

professores.  

 

5.2 “A utilização das mídias se tornou prática cotidiana durante minha rotina de trabalho 

docente” 

 

Na segunda categoria discutimos de que forma o CEME impactou a prática pedagógica 

dos professores participantes. Traçamos um paralelo exemplificando como era a prática antes 

e como ela se estabeleceu após a formação, olhando para as mídias que eram (e passaram a ser) 

usadas pelos professores, a frequência e sua forma de utilização, por fim, refletimos sobre 

alguns impasses que os professores enfrentam ao propor a integração desses recursos em suas 

aulas. Desta forma, os temas de discussão dessa categoria são: as mídias como reprodutoras de 

conteúdo; as mídias como repositório, ferramenta de pesquisa e aplicação técnica na educação; 

integração pedagógica das mídias na sala de aula; e os entraves enfrentados pelos professores 

na utilização desses recursos.  

 Sistematizamos no Quadro 11 algumas informações que nos ajudam a perceber os 

desdobramentos do curso na prática dos professores por meio da comparação frequencial de 

utilização das mídias antes e após a conclusão do processo formativo, pois entendemos que o 

redimensionamento também se manifesta na periodicidade de utilização de cada mídia. 

 É importante pontuarmos que todos os respondentes que estavam em pleno exercício da 

docência possuíam o hábito de trabalhar com as mídias em suas aulas, ainda que de forma 

tímida. Nesse caso, a alteração da prática não se deu pelo simples fato de usar ou não esses 

recursos, mas sim, pela forma que os professores os integram em suas aulas, assim como, se 

houve alteração na mídia ou se permaneceram usando os mesmos recursos. Vale ressaltar que 

não discordamos de o professor usar a mesma mídia antes e após o CEME, desde que o seu 

olhar para esse recurso tenha sido alterado.  



90 
 
 

Ressaltamos que as informações fornecidas pelos sujeitos que não estão lecionando no 

momento serão levadas em consideração na análise, uma vez que remetem às experiências 

advindas posteriormente ao curso, independente se estão ou não em exercício no momento, até 

porque, dentre os nossos critérios de inclusão não restringimos a participação na pesquisa 

somente àqueles que estão dentro da sala de aula. De igual modo, sua presença nos relatórios 

se faz pertinente, pelo fato de terem transcorridos 4 anos após a conclusão do CEME, assim, 

tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos na prática. 

 

Quadro 11 – Representação frequencial de utilização das mídias 

Sujeito Anterior à formação Posterior à formação 

Alice 2 x por semana Diariamente 

Amanda 1 x por mês 1 x por semana 

Ana 3 x por semana 3 x por semana 

Beatriz 2 x por mês 2 x por semana 

Bianca 2 x por mês Não está lecionando 

Bruna 1 x por mês 1 x por semana 

Camila 2 x por semana 4 x por semana 

Carmem 1 x por mês 2 x por mês 

Eduarda 1 x por mês Não está lecionando 

Eva 1 x por semana 2 x por semana 

Gabriel 3 x no ano 2 x por mês 

Geralda 1 x por semana 2 x por semana 

Helen 1 x por semana Não está lecionando 

Helena 1 x por semana 2 x por semana 

Inês Diariamente Diariamente 

Ione 1 x por semana 1 x por semana 

João 2 x por mês 3 x por semana 

Joana 1 x por mês 3 x por semana 

Júlio 1 x por mês 2 x por mês 

Larissa 1 x por semana 3 x por semana 

Laura 1 x por mês 2 x por mês 

Loiane 1 x por mês Não está lecionando 

Luciana 3 x por semana 3 x por semana 
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Luzia 1 x por semana 1 x por semana 

Marta 1 x por mês 1 x por semana 

Mateus 1 x por mês Não está lecionando 

Nicole 3 x por semana Não está lecionando 

Paulo 2 x por semana 2 x por semana 

Pedro 3 x por semana Não está lecionando 

Roberta Não lecionava Não está lecionando 

Rosa 2 x por semana 2 x por semana 

Sofia 2 x por mês 3 x por semana 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor 

 

 Inicialmente, destacamos um caso pontual, o da professora Roberta que não estava 

lecionando quando ingressou no curso, nem agora após a conclusão. Como grande parte dos 

professores brasileiros, ela não cursou nenhuma disciplina durante a formação inicial que em 

seu escopo abordasse as mídias e tecnologias na educação, tampouco, sua utilização pedagógica 

na sala de aula. Por esse motivo, a professora se matriculou no processo formativo em análise 

a fim de buscar conhecimentos teóricos sobre esses recursos o que, de fato, aconteceu. Em sua 

avaliação acerca dos estudos realizados, ela mencionou que o CEME contribuiu com a 

concepção de diversas possibilidades quanto ao uso desses recursos na sala de aula. Desta 

forma, acreditamos que ao iniciar sua carreira docente, ela será capaz de explorar o potencial 

pedagógico das tecnologias durante as aulas, visto que, em suas verbalizações, identificamos 

que houve a construção de uma postura crítica frente a aplicabilidade dessas mídias.  

 Analisando o quadro acima, percebemos que 17 professores alteraram a frequência de 

utilização das mídias, são eles: Alice, Amanda, Beatriz, Bruna, Camila, Carmem, Eva, Gabriel, 

Geralda, Helena, João, Joana, Júlio, Larissa, Laura, Marta e Sofia. Chamamos a atenção para o 

caso do professor Gabriel. A sua frequência de utilização das mídias migrou radicalmente de 3 

vezes ao ano para 2 vezes por mês. O aumento na frequência de utilização desses recursos nos 

leva a crer que os professores, em especial, o Gabriel, acreditam que eles contribuem de forma 

positiva com o processo educacional, além do fato de o curso ter fomentado discussões teóricas 

que os capacitou a utilizar esses recursos sem receios.  

 Os outros sete professores que estão em pleno exercício da docência apresentaram a 

mesma frequência de utilização das mídias tanto antes quanto após a formação. São eles: Ana, 

Inês, Ione, Luciana, Luzia, Paulo e Rosa. Nesse caso, não temos como conjecturar se há algum 
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tipo de redimensionamento da prática pedagógica ligado à frequência, pois, para tal análise, 

demandaríamos de dados concretos sobre o porquê a periodicidade de uso desses recursos se 

mantém inalterada.  

 Por fim, compartilhamos do posicionamento de Kenski (2003) e Queiroz (2012) quanto 

a possível falha de compreensão dos professores acerca do que são mídias. Embora o CEME 

tenha trabalhado tais delimitações e definições, e tenhamos deixado claro no questionário o que 

definimos por mídias na presente investigação, nos chama atenção o fato de os professores, 

excetuando Inês, relacionarem frequências de uso de 1 ou 2 vezes por mês e, até mesmo, 3 

vezes ao ano. Tal inquietação se deve ao fato de, na grande maioria dos casos, os professores 

utilizarem materiais impressos, como: livros, apostilas fotocópias, dentre outros como recursos 

didáticos em suas aulas. Parece-nos que o entendimento deles quanto às mídias está focado 

apenas naquelas de cunho eletrônico. 

 Contudo, mesmo que a periodicidade no uso das mídias, a nosso ver, represente 

redimensionamentos na prática dos professores, a forma que eles as têm integrado merece 

atenção. Dentre os sujeitos em análise, seis descreveram a utilização das mídias articulada com 

objetivos pedagógicos para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais criativa, dinâmica e 

que possa contribuir para autonomia dos alunos frente à construção do conhecimento.  

Apresentamos, a título de ilustração, as suas falas: 

 

No que se refere ao material impresso, trabalho com atividades melhor 

elaboradas. Não apenas levo vídeos, mas os produzo com meus alunos 

(Carmem). 

 

Gravamos áudios para perceber a leitura, filmamos encenações de histórias 

para assistir posteriormente. Laboratório de informática uma vez na semana 

aula de 5 minutos na maioria das vezes com jogos alfabetizadores e 

matemáticos (Eva). 

 

Desenvolvemos um programa de rádio na escola e um blog (Geralda). 

 

No campo da matemática, tenho buscado desenvolver práticas com a 

utilização de softwares de geometria dinâmica. Essa prática contribui para 

que os alunos testem de forma mais rápida suas conjecturas (Laura). 

 

Uso do laboratório de informática, a fim de explorar algumas ferramentas 

ligadas a matemática (Loiane). 

 
Estamos também estruturando algo similar a uma rádio e também um blog 

para notícias pertinentes a escola e seus envolvidos (Paulo). 
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 A postura dos professores em relação às mídias se pareia ao paradigma emergente 

discutido por Behrens (2006) que visa a ruptura com tendências conservadoras de educação e 

defende um ensino que desenvolva no aluno a capacidade de se posicionar diante da realidade 

que vive. Para tal, a prática pedagógica dos professores deve ser inovadora, superar a 

fragmentação do ensino em ‘caixas’ (disciplinas) e romper com a reprodução do conhecimento. 

A referida autora nos diz que o conhecimento deve ser produzido na sala de aula “com 

autonomia, com criatividade, com criticidade [a fim de] provocar a interpretação do 

conhecimento e não apenas a sua aceitação” (BEHRENS, 2006, p. 86). 

 Nesse sentido, entendemos que Eva, ao gravar o áudio da leitura dos seus alunos e 

reproduzi-lo posteriormente, tem adotado criatividade na condução das suas aulas, bem como 

a utilização das tecnologias de forma pedagógica, uma vez que tais recursos têm fomentado 

oportunidades de reflexão sobre o processo de construção da aprendizagem desses alunos. Por 

meio das gravações, ela poderá, junto com os alunos, avaliar a dicção, entonação, pontuação 

durante a leitura por eles realizada. Além de permitir a reflexão sobre o desenvolvimento 

estudantil, tem alinhado o contexto educacional com o social, fazendo o uso de tecnologias que 

estão massivamente presentes na vida desses alunos fora dos muros escolares. 

 Outro ponto relevante de discussão é a integração de jogos e softwares educacionais 

efetuada pelas professoras, Eva e Laura, em suas aulas. Esses recursos permitem que os alunos 

apliquem seus conhecimentos em situações práticas testando o nível de aprendizagem 

alcançado. Para além, Leffa e Pinto (2014) defendem que os games desenvolvem vastas 

competências nos alunos, dentre elas, a psicomotora, a afetiva e a cognitiva. Essa última, 

engloba o aprimoramento da inteligência espacial, domínio de conteúdos e resolução de 

problemas, características tão necessárias para o desenvolvimento da autonomia dos discentes 

defendida pelo paradigma emergente.  

 Nos registros dos demais, percebemos uso das mídias como reprodutoras de práticas 

rotineiras, como a apresentação e/ou exposição de conteúdo por meio da exibição de vídeos e 

reprodução de músicas, por exemplo. A utilização das mídias apenas como instrumentos ou 

artefatos de suporte técnico nas aulas, não explorando a totalidade do potencial pedagógico 

desses recursos, pode minar suas possibilidades para o fomento de uma construção ativa da 

aprendizagem por parte dos alunos. Nesse sentido, Kenski (2003, p. 77) afirma: “é preciso que 

o professor saiba utilizar adequadamente, no ensino, essas mídias, para poder melhor explorar 

suas especificidades e garantir o alcance dos objetivos do ensino oferecido.” 

A referida autora também nos chama atenção quanto à necessidade de promover novas 

formas de ensino e de aprendizagem, tendo vista as rápidas mudanças que ocorrem na 
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sociedade. Para ela, o professor deve auxiliar o aluno no desenvolvimento das suas 

criatividades, na sensibilização auditiva, visual e na sua capacidade de analisar criticamente as 

informações veiculadas pelas mídias. É necessário que o docente rompa com o “modelo de 

educação [...] que valoriza o ensino rotineiro e repetitivo, [...] e que não corresponde às 

necessidades pessoais e profissionais [dos alunos]” (KENSKI, 2003, p. 78).  

As verbalizações dos sujeitos que nos levam a crer que as mídias têm sido usadas de 

forma meramente técnica, estão relacionadas a seguir.  

 

Exposição de material pelas mídias, como: música, vídeo e outros. (Beatriz) 

 

Na apresentação de algum novo conteúdo que requeira uma informação 

melhor ilustrada e no caso da internet para acessar sites de programação on-

line. (Gabriel) 

 

Procuro sempre em cada conteúdo transmitir vídeos ou pesquisar com eles 

no celular, sobre o assunto. (Marta) 

 

 Os verbos destacados acima nos levam a crer que os professores não têm explorado de 

forma significativa as potencialidades desses recursos, pelo contrário, são utilizados apenas 

como ferramenta de transmissão de conhecimentos, e não de produção. Defendemos, nesta 

pesquisa, a junção das práticas tradicionais de ensino com as inovações tecnológicas atuais. 

Não acreditamos na utópica extinção de práticas ditas como ‘velhas’ (verbalização do conteúdo, 

lousa), mas que essas sejam permeadas pelos recursos tecnológicos disponíveis, de modo que, 

juntas, proporcionem um espaço formativo aos alunos que esteja atrelado ao contexto histórico 

que estão inseridos e oportunizem distintas formas de produção do conhecimento.  

Nesse sentido, quando as mídias são utilizadas conjuntamente às aulas expositivas 

dialogadas podem mediar a compreensão do aluno acerca do conteúdo discutido e enriquecer a 

abordagem didática empregada pelo professor. Isto, pois, segundo Kenski (2012), esses 

recursos associam a imagem, o som e o movimento conferindo maior grau de realidade ao 

conteúdo que está sendo ensinado e, por que não, o aprofundamento desses conhecimentos que 

poderia não ser possível se utilizasse apenas a explanação oral.  

 Reforçamos que a concepção de práticas tradicionais de ensino baseia-se nos escritos de 

Francisco Imbernón (2011)35 e Dermeval Saviani a respeito da Pedagogia Tradicional. Segundo 

os autores, essa teoria pedagógica respaldava um ensino que visava “difundir a instrução, 

transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizá-los logicamente.” 

 
35 Ver discussão teórica na página 20 desta dissertação. 
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(SAVIANI, 1999, p. 18). O professor, figura central desse processo, deveria transmitir aos 

alunos um determinado acervo cultural; os alunos, por sua vez, deveriam apenas assimilar o 

que lhes era transmitido. 

 Enfim, de acordo com Almeida e Valente (2011), se concebemos uma educação 

desassociada com os ideais da transmissão, repetição e memorização de informações e se 

encararmos as mídias como detentoras de funcionalidades que não se restringem somente ao 

repasse de informações, torna-se aconselhável que os professores utilizem esses recursos de 

modo a potencializar suas práticas pedagógicas fomentando o desenvolvimento de um currículo 

escolar focado na constituição da autonomia do aprendiz e o desenvolvimento do seu 

pensamento crítico e reflexivo.  

Olhando para outras verbalizações, temos:   

 

Possuímos apenas um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre 

trabalhos e avaliações. (Amanda) 

 

As mídias são usadas para realizar os planos de aulas de duas escolas. 

(Beatriz) 

 

Pesquisas em smartphones, YouTube para ver aulas de outros professores. 

(Bruna) 

 

Comunicação com os pais e comunidade escolar. Planejamento de aulas e 

pesquisa. (Camila) 

 

Pesquisa. (Eduarda) 

 

São elas utilizadas para disponibilizar aos alunos, via Blog, listas de 

exercícios de reforço. (Gabriel) 

 

Compartilhar nossos afazeres. (Rosa) 

 

Exercícios online. (João)  

 

Divulgação de assuntos pedagógicos em redes sociais. (Júlio) 

 

Trabalho diretamente no laboratório de informática e também em sala uso, 

muito vídeo, Datashow para expor conteúdos, etc. (Sofia) 

 

Os trechos de fala acima são demonstrativos de como as mídias têm sido usadas pelos 

egressos posterior à formação, mas se olharmos para a forma que alguns desses sujeitos 

utilizavam tais recursos antes de ingressaram no CEME, perceberemos que não há muita 

diferença, e assim, podemos inferir que a prática pedagógica segue na mesma direção Veja: 
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Apenas na visualização de vídeos educativos. (Amanda) 

 

Somente na apresentação de trabalhos. (Beatriz) 

 

Para mostrar documentários de matemáticos ou curiosidades. (Bruna) 

Utilizava para pesquisa e planejamento das aulas e também como recurso 

pedagógico diretamente com as crianças. (Camila) 

 

Eram utilizadas basicamente para exibição de algum vídeo educativo que 

trouxesse uma abordagem diferente do conteúdo a ser apresentado. (Gabriel) 

 

TV como recurso para apresentar documentários. (Júlio) 

 

Utilizava a internet para pesquisa junto com as crianças, TV e Vídeo para 

filmes e aparelho de rádio para música e compartilhamento de gravações que 

produzia. (Rosa) 

 

Mais como consulta em algumas aulas e o uso de vídeo. (Sofia) 

 

Nessas verbalizações fica claro o uso das mídias observando apenas sua função técnica 

tanto antes quanto depois do CEME. Sabemos que as mídias são instrumentos de veiculação de 

informações, porém, se utilizadas somente para comunicação entre os atores educacionais e a 

comunidade não desempenham seu papel na estimulação da aprendizagem. Perceba que entre 

as demais funções listadas, a dimensão pedagógica desses recursos, no sentido de proporcionar 

espaços de produção de conhecimento, não é contemplada. E, em caráter adicional, Santos et 

al. (2016) dizem que a construção dos planejamentos pedagógicos é atribuição que o docente 

mais utiliza as tecnologias para desempenhar.   

Ademais, a professora Sofia menciona a utilização do Datashow “para expor 

conteúdos”. Pontuamos que o referido aparelho não é considerado uma mídia, tampouco, 

Tecnologia da Informação e Comunicação, mas um sistema multimídia utilizado na projeção 

de informações com auxílio de um computador, funcionando como reprodução de práticas 

tradicionais de ensino, no caso, a apresentação de conteúdo.  

Cysneiros (1999, p. 16) destaca que esse recurso, mencionado anteriormente, “amplifica 

a capacidade expositiva do professor, reduzindo a posição relativa do aluno ou aluna na situação 

de aprendizagem”. Ou seja, a mera projeção de slides poderá resultar em inatividade mental do 

aluno durante a aula, conferindo-lhe o papel de “aluno espectador”, postura que se mostra 

incongruente com os ideais da aprendizagem mediada pelas tecnologias expostas por Masetto 

(2006). Para o autor, nesse processo o discente “assume papel de aprendiz ativo e participante 

(não mais passivo e repetidor), [...]” (Ibid., p. 141). 

 Note que nas verbalizações acima os professores citam a utilização do WhatsApp em 

suas aulas. De fato, esse aplicativo não foi abordado no curso, o que poderia justificar a sua 



97 
 
 

utilização desassociada da dimensão pedagógica, porém, o foco do CEME é trabalhar as mídias 

principais para que, a partir delas, os professores consigam vislumbrar formas de utilização 

pedagógica de tantas outras mídias e tecnologias presentes na escola.  

Inferimos que, nesses episódios específicos, não aconteceu uma efetiva educação 

tecnológica, ou seja, a integração das mídias no processo de ensino e de aprendizagem como 

forma de construir a aprendizagem colaborativa e autônoma, mas sim, foram mantidas as 

práticas e concepções de ensino nos moldes tradicionais. Nesse sentido, concordamos com José 

Manuel Moran que, ao discorrer sobre as formas de ensinar com as novas mídias, nos alerta 

para uma mudança de paradigmas, caso contrário “conseguiremos dar um verniz de 

modernidade, sem mexer no essencial” (MORAN, 2006, p. 63).  

Esclarecemos que a presente análise não visa classificar o modo de utilização das mídias 

em certo ou errado, tampouco descartar a adoção da função técnica das mídias no processo 

educacional. Objetivamos compreender de que forma as referidas mídias têm sido integradas à 

educação pelos professores que participaram de uma formação específica para esse fim. De 

fato, ao usar as mídias como repositórios de arquivos onde são postados textos complementares, 

listas de exercícios e demais materiais didáticos, atribuímos a esses recursos apenas o sentido 

instrumental e descartamos a função pedagógica na produção do conhecimento. 

Sequenciando, apresentamos o escalonamento frequencial realizado pelos sujeitos a fim 

de constatarmos, dentre as mídias apresentadas, a mais usual e, de igual modo, a menos 

utilizada. Vide o Quadro 12. A escala apresentada aos sujeitos é decrescente, ou seja, o numeral 

‘1’ indica a mídia mais usual, enquanto o ‘4’ aquela usada com menos frequência em suas aulas. 

Os partícipes foram orientados a assinalar a opção ‘0’ caso não estivessem lecionando antes do 

curso, e também para indicar as mídias que não são utilizadas.  

 

Quadro 12 – Escalonamento da frequência de utilização de cada mídia 

NOME 

INFORMÁTICA 

E INTERNET 

MATERIAL 

IMPRESSO 
RÁDIO TV E VÍDEO 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Alice 2 1 1 1 4 2 3 2 

Amanda 0 0 4 4 0 0 1 0 

Ana 3 1 1 1 4 1 2 1 

Beatriz 3 1 0 2 3 2 3 1 

Bianca 3 4 4 4 1 2 3 4 

Bruna 3 1 1 2 4 4 4 3 
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Camila 2 3 2 3 2 3 2 3 

Carmem 1 1 1 1 2 1 1 1 

Eduarda 1 2 2 1 0 0 1 1 

Eva 2 4 1 2 4 2 3 2 

Gabriel 4 2 1 1 4 4 4 4 

Geralda 4 1 1 1 4 1 2 2 

Helen 0 3 4 4 0 3 2 4 

Helena 3 3 4 4 0 1 3 3 

Inês 1 1 2 2 1 1 1 1 

Ione 1 2 1 1 1 1 1 1 

João 4 4 2 3 0 0 3 2 

Joana 1 3 1 4 0 3 1 4 

Júlio 1 1 2 2 0 2 2 1 

Larissa 2 4 3 4 0 0 3 3 

Laura 2 1 0 0 4 4 3 3 

Loiane 1 1 1 1 3 3 3 2 

Luciana 1 1 2 2 2 1 1 1 

Luzia 4 3 2 2 4 4 2 2 

Marta 4 3 1 1 2 3 3 3 

Mateus 4 4 3 4 1 1 3 4 

Nicole 1 4 1 4 4 4 1 4 

Paulo 3 1 2 4 3 3 2 1 

Pedro 3 4 3 3 0 3 3 4 

Roberta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rosa 3 2 2 2 1 1 1 1 

Sofia 4 4 3 3 1 0 4 3 

Fonte: Dados da pesquisa sistematizados pelo autor. 

 

Observando os marcadores ‘1’ e ‘2’ vistos como os indicadores de maior frequência de 

utilização, podemos perceber que anterior a formação, o rádio não estava presente na prática de 

nove professores (sendo a menos popular dentre os sujeitos em investigação), ao passo que o 

material impresso era a mídia empregada com mais frequência.  Resultado semelhante à 

afirmação de Siluk, Saccol e Roveder (2018) ao dizerem que o material impresso é a mídia com 
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maior índice de uso no âmbito escolar, até porque, ela é usada há muito tempo, ou melhor, 

desde sempre. As autoras mencionam também que o rádio, dentre as mídias mais populares na 

escola, tende a ser usada com menos periodicidade pelos professores.  

Posterior ao processo formativo, o rádio continua sendo a mídia menos popular, 

contudo, dentre os nove professores que não o utilizava, cinco passaram a integrá-lo em suas 

aulas. Destacamos a professora Sofia, visto que, anterior ao curso, o rádio estava presente na 

sua prática como mídia mais frequente, e, após a conclusão do CEME, ela deixou de utilizá-lo. 

Fato semelhante ao observado nas respostas de Amanda, haja vista que antes da formação a 

mídia TV e Vídeo era utilizada com uma frequência considerável, e posteriormente à formação, 

ela deixou de utilizá-la. 

 Inferimos que os estudos empreendidos ao longo da formação proporcionaram 

condições para que ambas realizassem uma leitura crítica do contexto que atuam e, nesse caso, 

as mídias que caíram no desuso podem não ser as mais apropriadas. Isto se confirma pelo fato 

de as professoras não terem deixado de usar as mídias em suas aulas. No caso de Sofia, 

especialmente, ela demonstrou estar explorando as possibilidades de outras mídias, como, a 

informática e vídeos que podem ter se apresentado mais coerentes com seu contexto de atuação 

e/ou aos objetivos educacionais de aprendizagem delineados.   

A utilização do material impresso continuou entre as mais frequentes, pareado, agora, 

com a informática e internet, TV e vídeo. Informamos, a título de esclarecimento, que há uma 

discrepância nas respostas da professora Laura. Em um primeiro momento, ela assinalou a 

opção ‘0’ na mídia material impresso durante o escalonamento frequencial, indicando que não 

faz o uso de tal mídia. No entanto, ao discorrer sobre as formas de integração das mídias em 

suas aulas, ela faz a seguinte afirmação: “atualmente, ainda trabalho com muitas atividades do 

material impresso”. Isto pois, na voz da referida professora “o material impresso também é 

uma possibilidade de planejamento mais acessível, pois diante do tempo corrido do professor, 

é uma ferramenta que possibilita agilidade”.  

Em linhas gerais, as respostas têm indicado que alguns objetivos do CEME foram 

alcançados, dentre eles, citamos: “Visa a diversificação e renovação das estratégias aplicadas 

na prática pedagógica, a gestão e produção de conteúdo de forma articulada à proposta 

pedagógica e o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem (UFOP, 2010 p. 5, grifo 

nosso – Projeto Pedagógico do Curso). Observando o Quadro 12, visualizamos que os professores 

têm explorado as diversas mídias estudadas no CEME, simbolizando a atualização das 

estratégias de ensino e cumprindo a recomendação de Moran (2015, p. 16), qual seja, “abrir a 

escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola”.  
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Ao final, os respondentes discorreram sobre as dificuldades enfrentadas ao utilizarem 

as mídias em suas aulas. Houve um consenso entre as respostas que a maior dificuldade ainda 

está centrada na infraestrutura, tanto física quanto tecnológica das escolas. Esse fato é relatado 

em praticamente todas as pesquisas que investigam essa temática, destacamos Jesus (2011), 

Kenski (2003; 2012) e Malaquias, Oliveira e Peixoto (2019), 

Apresentamos abaixo algumas falas para exemplificar, vide:  

 

A escola não disponibiliza recursos cotidianamente, portanto utilizo parte do 

meu salário para custear os insumos necessários. (Alice) 

 

Dificuldade de ter os materiais, mesmo a escola se dispondo a usar as verbas 

para comprá-los nem sempre é possível, pois temos outras prioridades 

(Camila) 

 

As maiores dificuldades são os recursos da escola, geralmente estão com 

algum defeito. (Eva) 

 

A escola possui poucas mídias, quando quero trabalhar com alguma mídia 

tenho que providenciar pessoalmente. O número de computadores é 

incompatível com a quantidade de alunos por sala. (Joana) 

 

A quantidade de equipamentos não é suficiente para a quantidade de 

estudantes. (Laura)  

 

Alguma situação às vezes de conflito de horário para uso de alguns 

equipamentos. (Sofia) 

 

 Para além, encontramos entraves na utilização das mídias de outra ordem. Os 

professores Rosa e Júlio, mencionaram que as formações já realizadas não contemplaram a 

realidade e o contexto escolar que estão inseridos e, desta forma, não conseguiram vislumbrar 

formas de integração desses recursos em suas práticas. Essa afirmativa espelha as discussões 

teóricas realizadas em nosso referencial, no tocante a validação dos conhecimentos teóricos, 

obtidos na formação, a ser realizada pelo grupo social ao qual o sujeito faz parte (VYGOTSKY, 

1989).  

Neste sentido, se o curso não viabilizar momentos de reflexão sobre o contexto em que 

se vincula o sujeito, a formação dificilmente promoverá desdobramentos significativos na 

prática profissional dos egressos, pois, segundo Gatti (2003) as discussões não entrelaçaram 

com o seu ambiente socioprofissional e, consequentemente, não enraizaram na cultura – 

principal instrumento de validação de conhecimentos e desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. 
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Somam-se a esses fatos a inexistência de suporte técnico como pontuado por Eva “as 

maiores dificuldades são os recursos da escola, geralmente estão com algum defeito” e Larissa 

ao relatar a “inexistência de assistência técnica para dar-me suporte durante as aulas, quando 

se faz necessário”. À vista disso, Malaquias, Oliveira e Peixoto (2019), em sua pesquisa, 

reportaram a falta de suporte técnico como justificativa para não utilização das mídias, em 

especial, a informática, na educação. Também relatam a baixa qualidade dos equipamentos, 

problemas com a rede de internet e energia elétrica.  

Nessa segunda categoria, apresentamos os modos que os professores têm utilizado as 

mídias em suas aulas, debate que guarda relação ao segundo objetivo específico da pesquisa 

(identificar como e se esses professores utilizavam/utilizam as mídias TV e vídeo, informática, 

rádio e impresso em suas aulas antes e após a participação no CEME). Também lançamos 

olhares sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes na integração das mídias em 

suas práticas pedagógicas. Partimos para a última categoria de análise em que discutimos sobre 

a relevância da formação continuada para o uso das referidas mídias. 

 

5.3 “O curso me trouxe um conhecimento que ainda não tinha e me deu segurança para 

quebrar os paradigmas que estava habituada” 

 

Na terceira e última categoria proposta, debruçamos sobre a importância de se promover 

formação continuada aos professores que retrate o uso pedagógico das mídias no dia a dia da 

sala de aula, com o objetivo de aprimorar e/ou renovar a prática pedagógica desses 

profissionais. Os temas de discussão que a presente categoria abarca, são: alargamento do 

cabedal teórico dos professores egressos da formação, a leitura crítica e autonomia no uso das 

mídias na prática pedagógica. 

Em um primeiro momento, detectamos uma verbalização que apresenta o caráter de 

aprimoramento profissional característico da formação continuada, uma vez que essa, como nos 

apresenta Libâneo (2008, p. 227), “é condição para aprendizagem permanente e para o 

desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores [...]”. Assim, Eva segue essa 

premissa, pois, para ela, o curso representou uma “oportunidade de crescimento para todos os 

professores melhorarem suas práticas de sala de aula”.  

Entendemos que as práticas, por ela mencionadas, se relacionam à proposição, por parte 

do professor, de aulas permeadas pelas mídias na tentativa de desenvolver um processo de 

ensino e de aprendizagem mais significativo. Ao olharmos para o Projeto Pedagógico do 

CEME, percebemos que esse fato atende ao disposto no item ‘b’ dos objetivos específicos, qual 



102 
 
 

seja: “criar oportunidades de acesso e permanência aos espaços do ensino e à utilização de 

novas mídias e das tecnologias da informação e da comunicação, atualizando as linguagens e 

renovando as estratégias didáticas” (UFOP, 2010, p.6, grifo nosso – Projeto Pedagógico do 

Curso).  

Observando a citação acima, que discute sobre a renovação das estratégias didáticas, 

identificamos que Alice percebeu como desdobramento do CEME, em sua prática, a 

possibilidade de “tornar as aulas mais atrativas e envolventes”, assim como Beatriz, que alega 

ter ingressado no curso com a intenção de “aprimorar meus conhecimentos para ter condições 

de proporcionar aulas atrativas dentro das necessidades curriculares”. Notamos nessas 

verbalizações uma grande preocupação das professoras em tentar fazer com que a sala de aula 

seja um espaço de aprendizagem significativa para os alunos, além de se fazer necessário a 

utilização de recursos tecnológicos que estão a cargo da educação para alcançar esse fim.  

Nesse sentido, trazemos à tona a fala da professora Helena, pontuando que “a utilização 

das mídias como aliadas na educação tanto serve para atrair a atenção dos alunos, como dá a 

estes a possibilidade de participarem mais autônoma e construtivamente do seu próprio saber”. 

Vale destacar a utilização do verbo ‘atrair’ nessa fala, pois, mais que uma simples ferramenta 

que chame a atenção do aluno, as mídias precisam ser utilizadas com fim pedagógico no intuito 

de proporcionar um ensino e aprendizagem emancipatórios, e não somente atrair os alunos ao 

processo educacional.  

Não obstante, no conteúdo dessa verbalização, podemos perceber que a professora tem 

uma concepção clara acerca do papel das mídias na educação, e demonstra o cumprimento de 

um dos objetivos específicos do CEME, citando-o: “habilitar o docente para produzir e 

estimular a produção dos alunos nas diferentes mídias, de forma articulada à proposta 

pedagógica [...]” (UFOP, 2010, p. 5 – Projeto Pedagógico do Curso). Observando o objetivo de 

capacitar os professores quanto à produção nas diversas mídias, podemos inferir que a fala da 

professora Carmen vem de encontro a esse propósito, veja: “ao finalizar o curso, sinto-me 

preparada para utilizar as diferentes mídias nos diferentes conteúdos, adaptando para a minha 

realidade.” 

A verbalização de Carmen pareia com as recomendações de Masetto (2006). Ao 

discorrer sobre o processo de aprendizagem com as mídias, o autor expõe ser necessário a 

diversificação dos recursos empregados, além de observar a coerência desses para com os 

objetivos propostos. A variação de estratégias se justifica pela necessidade de “responder aos 

mais diferentes ritmos e formas de aprendizagem. Nem todos aprendem do mesmo modo e no 

mesmo tempo” (Ibid., 144).  
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Olhando os dados sobre o viés da atração que as mídias exercem na aula, e no intuito de 

entender as motivações dos professores em ingressar no curso em exame, selecionamos duas 

falas para darmos sequência a nossa análise. Amanda diz ter realizado o CEME para ser capaz 

de “relacionar [em sua prática] uma linguagem comum aos educandos”, Rosa procurava 

“atender as novas demandas infantis frente aos recursos tecnológicos que interagem em seu 

cotidiano” e Luciana justifica sua participação no curso devido “o ingresso de crianças [na 

educação] cada vez mais dinâmicas e tecnológicas que ficam alheias às propostas em que a 

rapidez da informação não estejam presentes.” 

No que diz respeito à linguagem citada por Amanda, retomamos os escritos de Prensky 

(2001). Para ele, os nativos digitais são fluentes da linguagem digital que é emitida pelos 

computadores, internet e vídeo games. Já aos imigrantes digitais (número expressivo entre os 

professores em exercício) fica destinada a necessidade de adaptarem-se e aprenderem essa nova 

língua. Todavia, é comum que eles mantenham um certo grau de “sotaque”, ou seja, uma 

ligação, quase indestrutível, desses sujeitos com o seu passado. O autor nos apresenta alguns 

exemplos desse sotaque, a saber: “[...] necessidade de se imprimir um documento escrito do 

computador para editá-lo (ao invés de editá-lo na tela); e trazer as pessoas pessoalmente ao seu 

escritório para ver um website interessante (ao invés de enviar a eles a URL). Meu exemplo 

favorito é ‘Você recebeu meu e-mail’ pelo telefone” (Ibid., p. 2).  

Na citação acima, podemos perceber que é característico dos imigrantes digitais 

permanecerem com velhos hábitos, ainda que estejam envolvidos pelo avanço tecnológico. Isto 

se deve ao seu processo de socialização que se deu anterior à era digital. Ademais, como 

ilustrado no exemplo acima, é comum que esses sujeitos demonstrem uma certa desconfiança 

quanto à funcionalidade desses recursos. Esse fato apareceu entre nossos dados, na voz do 

professor Gabriel: “o curso rompeu em mim alguns preconceitos em relação à essas mídias 

que sempre olhei com certa desconfiança por desconhecimento da sua utilização”. 

Por fim, pareamos a fala das professoras Rosa e Luciana, expostas anteriormente, com 

a de Joana. A motivação dessa última para ingressar no CEME se deve ao fato de que suas aulas 

“já não correspondiam às expectativas dos alunos”. Essa preocupação ecoa em Moran (2015,). 

Para ele, atualmente, mesmo em meio aos característicos problemas estruturais e deficiências 

formativas tem acontecido “uma busca de alternativas de setores educacionais importantes, 

públicos e privados. Esse movimento se intensificará muito proximamente, porque as crianças 

não aceitam um modelo vertical, autoritário e uniforme de aprender” (p. 17, grifo nosso). 

Seguindo com a análise, identificamos que algumas professoras notaram um 

alargamento em seus conhecimentos, mediante a formação continuada, habilitando-as a 
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explorarem as mídias disponíveis e integrá-las em suas aulas, seja no preparo das mesmas ou 

durante sua execução. Camila alega que o curso a “mostrou mais possibilidades com a 

utilização das mídias e tecnologias.  Utilizava tais recursos de maneira errada apenas com um 

propósito, depois do curso o leque aumentou”, e Beatriz diz que as discussões propostas no 

CEME contribuíram para que ela adquirisse “habilidades e confiança para preparar e realizar 

aulas dinâmicas”. Malaquias, Oliveira e Peixoto (2019) corroboram com a utilização dos 

recursos tecnológicos no planejamento das aulas, uma vez que, para elas, eles otimizam o 

acesso aos conteúdos e facilitam a elaboração de materiais didáticos. 

No tocante à proposição de aulas mais dinâmicas e criativas, as verbalizações 

apresentadas espelham as narrativas de Vani Kenski (2012) quando em seu livro intitulado 

‘Educação e Tecnologias: o novo ritmo da educação’, ela discute sobre as consideráveis e 

significativas mudanças que as TICs trouxeram para a educação. Para ela, esses recursos 

“transformam a realidade da aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, 

onde, anteriormente, predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do professor” (p. 46).  

No entanto, se o professor não conhecer as especificidades de cada mídia, bem como da 

disciplina que ministra, a integração desses recursos pode ser desastrosa. Caso o potencial 

pedagógico que eles detêm não seja explorado corretamente, ao invés de potencializar o 

processo de ensino e de aprendizagem, o professor pode torná-lo cansativo e não alcançar os 

objetivos educacionais propostos. A autora mencionada anteriormente nos alerta que “não basta 

usar a televisão ou o computador,36 é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a 

tecnologia escolhida” (op. cit.). 

Nesse sentido, apresentamos a fala da professora Eva. Segundo ela, após participação 

no CEME:  

 

As mídias não são mais um apoio, e sim um meio pelo qual chego mais 

facilmente aos objetivos planejados. Agora busco sempre integrar as mídias 

nas aulas de um modo com que ela não seja mais um atrativo, e sim uma 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem estando sempre presente no 

cotidiano escolar. (Eva) 

 

 
36 Estendemos essa orientação para as outras mídias discutidas nessa pesquisa (o rádio e material impresso), visto 

que também se enquadram dentro das tecnologias e devem ser utilizadas de modo adequado ao objetivo 

educacional estabelecido. 
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Inferimos que a mesma, hoje, é capaz de trabalhar com as mídias em suas aulas devido 

a um contato prévio com elas e, não menos importante, às reflexões teóricas e aplicações 

práticas proporcionadas por meio dos projetos desenvolvidos no decorrer do CEME. Além 

disso, a fala da professora Eva atende aos pressupostos da utilização das tecnologias defendidos 

por Bittar, Guimarães e Vasconcellos (2008).  

Primeiramente, as autoras tecem uma crítica quanto a ‘inserção’ das tecnologias na 

educação e defendem a ação de ‘integração’. Essa última, para elas, ocorre quando as 

tecnologias assumem papel central na prática pedagógica do professor, sendo encaradas como 

um instrumento de mediação da aprendizagem e não apenas utilizadas de forma paralela à ação 

docente ou em atividades extraclasses. A definição de integração aqui apresentada está 

perceptível na verbalização de Eva.  

Pontuamos a imperiosidade de se proporcionar momentos de formação continuada para 

os professores, alinhando-os com as inovações que repercutem no dia a dia da sala de aula e 

abrem um leque de possibilidades pedagógicas que, se utilizadas de forma correta, podem 

alavancar a qualidade do ensino. Kenski (2012) nos relembra sobre a mutabilidade constante (e 

permanente) das tecnologias, justificando a necessidade de uma frequente formação, pois “no 

momento em que o ser humano se ‘apropria’ de uma (parte da) ‘técnica’, ela já foi substituída 

por outra, mais avançada, e assim sucessivamente” (p. 40, grifos do autor).  

Corroborando com a citação anterior, reconhecemos a volubilidade das tecnologias e, 

por esse motivo, há necessidade de que todos nós, profissionais da educação, assumamos uma 

postura de constante busca por formação e entendamos que esse movimento de aprendizagem 

deve ser permanente. O pensamento de que não há mais o que aprender – concebido por muitos 

professores, apresenta-se totalmente discrepante com a sociedade atual, visto que ela é 

permeada por frequentes avanços e rearranjos sociais que, por consequência, nos mostram que 

um conhecimento novo adquirido desvela tantos outros a serem explorados. 

Por fim, a professora Eva ainda ressalta a importância da formação continuada devido 

“[...] às exigências que o mundo digital faz em relação aos professores na sala e à resistência 

em utilizar mídias ou ignorância do modo de proceder em relação à sua utilização”. Não 

podemos negar que muitos dos professores em pleno exercício da docência atualmente, 

receberam uma formação inicial que não contemplava reflexões teóricas sobre as mídias, até 

porque, sua presença no âmbito escolar ainda é recente. Apesar disso, esse não pode ser o 

motivo para não as utilizar, visto que existem programas e cursos de formação continuada, 

como o Mídias na Educação, que visam mitigar as lacunas formativas e conceituais.  
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Fato é que os desafios postos pelas tecnologias à educação são reais, atuais e carecem 

de atenção dos poderes públicos, gestores e professores. Mais do equipar as escolas com 

aparelhos, é necessário formar os profissionais que os manusearão, a fim de que esses recursos 

não componham apenas um acervo tecnológico na escola, mas que sejam integrados na rotina 

educacional com efetividade, vislumbrando novos cenários para a educação básica pública. 

Todavia, é fundamental que os professores ampliem sua visão acerca das tecnologias, devendo 

abrir-se às novas formas do fazer educação e aos novos ritmos que esses recursos nos impõem.  

Reiteramos que, não estamos sugerindo a extinção das formas tradicionais de ensino, 

pelo contrário, o ideal é que cada professor, em sua realidade, encontre pontos de convergência 

entre as práticas tradicionais e as ditas inovadoras, proporcionando aos alunos um processo de 

ensino e de aprendizagem mais significativos, que se apresente alinhado ao contexto social que 

estão inseridos, garantindo uma “formação que lhes possibilite o domínio de conhecimentos e 

melhor qualidade de vida” (KENSKI, 2012, p. 19).  

Nessa última categoria, procuramos analisar os dados observando os seguintes objetivos 

específicos: avaliar se o CEME contribuiu para o redimensionamento da prática pedagógica 

dos professores participantes; e compreender as contribuições do CEME para a integração das 

mídias como ferramentas de suporte didático-pedagógico no processo de ensino e de 

aprendizagem, na percepção dos egressos. Seguimos agora para as nossas considerações finais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em tempos que as fobias sociais são aclamadas por uma parcela barulhenta da 

população brasileira e é perceptível um ensaio de regresso aos tempos obscuros da nossa 

história, nada mais relevante do que criticar as estruturas da nossa sociedade. Para isso, torna-

se substancial a promoção de um processo educativo que vise o desenvolvimento da autonomia 

dos alunos, de modo que se tornem cidadãos emancipados e atuantes nas demandas sociais e 

que tenham senso crítico diante das informações que lhes são fornecidas, até porque, Kenski 

(2012) nos alerta ao fato de que as notícias veiculadas pelas mídias não contemplam a totalidade 

dos fatos inerentes ao dado acontecimento e nem são livres da subjetividade de quem as escreve.  

 Em um momento histórico denominado de Sociedade da Informação e Comunicação 

(BALADELI; BARROS; ALTOÉ, 2012), as dinâmicas sociais são redefinidas pelos avanços 

tecnológicos; há transformações nas qualificações profissionais e na forma com a qual 

interagimos com o meio e com os outros indivíduos que nos rodeiam. Com uma presença 

maciça em todas os setores da sociedade, bem como nas diferentes camadas populares, as TICs 

e mídias adentram os muros escolares e rompem com a segregação do conhecimento restrito às 

salas de aula e, consequentemente, imprimem novas formas de se fazer educação.  

 Nesse cenário, o papel dos atores educacionais, em especial, o professor (foco da nossa 

pesquisa) é remodelado. De detentor do conhecimento – como concebido na Pedagogia 

Tradicional, passa a ser visto como mediador e, até mesmo, um promotor do desenvolvimento 

reflexivo, crítico e autônomo do aprendiz por meio da oferta de experiências educacionais mais 

significativas e que estejam em sintonia com as dinâmicas atuais que os seus alunos estão 

imersos. Essa nova dinâmica educativa traz o aluno para o centro do debate, exigindo-lhe a 

constituição de uma postura ativa frente à sua formação, de forma que não consuma 

informações ou aceite conhecimentos de forma acrítica, passiva e sem interpretação.   

 Contudo, o novo ritmo dado à educação provocado pelas tecnologias parece-nos 

desafiador, principalmente se levarmos em consideração que a formação inicial, em muitos 

casos, não contempla discussões acerca da integração desses recursos à prática pedagógica. 

Relembremos a afirmação de Gatti (2014) quanto ao descompasso existente entre as 

licenciaturas e às demandas escolares. Face a isso, compreendemos a necessidade de formação 

continuada de qualidade, constituída por espaços de discussão que permitam a apropriação da 

teoria e sua relação com a prática. Para além, que essas ações formativas estejam intricadas ao 

contexto de atuação dos profissionais e favorecendo condições de reflexão acerca das mudanças 
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que se fizerem necessárias, podendo resultar, posteriormente, em redimensionamentos da 

prática pedagógica. 

 É nesse cenário que se inscreve a presente pesquisa, cujo objetivo geral foi avaliar as 

contribuições do CEME para o redimensionamento da prática pedagógica dos professores 

participantes no tocante à utilização das mídias no processo de ensino e de aprendizagem. 

Quanto aos objetivos específicos foram identificar e discorrer sobre as finalidades e intenções 

que conduziram o processo formativo viabilizado pelo CEME; identificar como e se esses 

professores utilizavam/utilizam as mídias (TV e vídeo, informática, rádio e material impresso) 

em suas aulas antes e após a participação no CEME; avaliar se o CEME contribuiu para o 

redimensionamento da prática pedagógica dos professores participantes; por fim, compreender 

as contribuições do CEME para a integração das mídias como ferramentas de suporte didático-

pedagógico no processo de ensino e de aprendizagem, na percepção dos egressos. 

 Os objetivos anteriormente expostos foram definidos com o fito de criar as condições 

que nos permitissem responder a seguinte questão problema: quais os desdobramentos do 

CEME, ofertado pelo CEAD/UFOP na prática pedagógica dos professores egressos, no que 

concerne a utilização das mídias no processo de ensino e de aprendizagem? Para 

operacionalizar a pesquisa com vistas a cumprir os objetivos, definimos como procedimentos 

metodológicos a análise documental do Projeto Pedagógico do Curso e a aplicação do 

questionário on-line aos egressos.  

 Os sujeitos que compuseram a população dessa pesquisa são 32 professores da educação 

básica, egressos do CEME referente a oferta de 2014/2015, que voluntariamente aceitaram 

nosso convite e forneceram os elementos que posteriormente foram submetidos à análise. O 

referido curso foi ofertado na modalidade a distância pela UFOP em parceria com nove PAP 

localizados em cinco cidades de Minas Gerais e quatro do estado de São Paulo.  

O corpus de dados da pesquisa, composto pelas informações oriundas da análise 

documental e da aplicação do questionário, foi submetido ao método da análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977). No processo de tratamento dos dados – discutido com detalhes no quarto 

capítulo, elaboramos três categorias de análise, sendo a primeira apriorística – originária do 

recorte teórico, e as outras duas em caráter a posteriori – emergiram dos dados obtidos pelo 

questionário. Essas categorias se relacionam diretamente com o nosso objeto de estudo.  

Em relação a análise documental realizada no Projeto Pedagógico do Curso pudemos 

constatar que a oferta do CEME seguiu os preceitos teóricos contidos no modelo interativo-

reflexivo (DEMAILLY, 1995), na tendência crítico-reflexiva (ARAÚJO; SILVA, 2009) e com 

objetivos de capacitação (MARIN, 1995). Esse fato nos indica que as discussões e demais 
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atividades propostas no decorrer da formação visavam: (i) a resolução de problemas ligados à 

pratica e/ou ao contexto dos professores, e a produção de conhecimentos a partir da troca de 

experiências e de saberes; (ii) o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a própria 

prática e da postura ativa do sujeito em relação ao seu processo de formação, além do 

aguçamento do senso crítico do egresso na condução de sua prática pedagógica; e (iii) o 

desenvolvimento das habilidades docentes necessárias para integrar as tecnologias na sala de 

aula observando os objetivos de ensino. 

Nesse espectro, torna-se fundamental que o CEME, em ofertas futuras, continue 

explorando e integrando as realidades vivenciadas no contexto de atuação dos sujeitos 

participantes, de modo que a formação proposta assuma a integralidade profissional do 

professor e possa, de fato, resultar em alterações expressivas no seu fazer docente. É salutar a 

propositura de reflexões e práticas no decorrer de todos os módulos que compõem o curso e 

não apenas em momentos pontuais como o trabalho de conclusão de curso, por exemplo; as 

ações reflexivas aliadas às esperadas mudanças na prática pedagógica devem entremear a 

formação, de modo que, paulatinamente, a prática docente seja redimensionada ao longo do 

processo formativo e não somente ao fim desse.  

Lembramos que os dados ora discutidos não foram generalizados, eles assumem as 

perspectivas apenas dos professores que participaram da pesquisa respondendo o questionário 

proposto. Em resposta à questão problema, as análises nos permitiram levantar os seguintes 

desdobramentos do curso na prática dos sujeitos interpelados:  

1. Alteração na frequência e das mídias utilizadas: entendemos que o aumento na 

periodicidade de utilização, bem como a exploração de outras mídias se deveu, muito 

provavelmente, à formação cursada, haja vista que, quanto mais familiarizados com os 

recursos, maiores são as chances de integração deles na prática. Além disso, inferimos 

que as discussões teóricas podem ter contribuído para uma melhor compreensão quanto 

às formas de uso das mídias, assim, os professores se tornaram mais críticos quanto a 

seleção do recurso e o momento mais oportuno para sua utilização; 

2. A utilização das mídias para elaboração de planos de aula e realização de pesquisas: 

de início, essas atitudes podem ser consideradas meramente como a exploração das 

funcionalidades técnicas das mídias, porém, em nosso entender, são um indício de que 

os professores estejam se tornando menos refratários aos recursos, podendo resultar, 

futuramente, no desenvolvimento de atividades mais elaboradas. 

3. Segurança na utilização das mídias: os professores se sentem mais preparados para 

integrar as mídias em suas aulas. Alguns sujeitos, como é o caso de Bruna, afirmam que 
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a formação contribui para a construção de novos conhecimentos acerca das mídias, 

resultando em maior confiança na sua utilização.  

4. Produção de vídeos, blogs e programas de rádio: um dos objetivos do CEME centra-

se na promoção de condições que permitam os professores produzirem e estimular os 

alunos quanto à produção de conhecimentos das diferentes linguagens midiáticas. Siluk, 

Saccol e Roveder (2018) ao discorrerem sobre os benefícios da rádio escola, apontam 

que o aluno envolvido nesse tipo de projeto se torna autor da sua aprendizagem, visto 

que a rotina radiofônica exige a busca constante de informações tanto nas mídias quanto 

na comunidade. Informações essas que precisam ser analisadas, desenvolvendo sua 

criticidade. Somam-se a isso a elaboração de textos, em muitos casos, de caráter 

interdisciplinares, e o desenvolvimento da oralidade, escrita e interpretação. Podemos 

transpor esses benefícios para outras mídias quando utilizadas de forma adequada. 

Nesse caso, os vídeos e blogs, pois ambos exigem a apuração de informações para 

produção de roteiros de gravação dos vídeos e elaboração de textos para veiculação no 

blog. 

5. Leitura crítica no uso das mídias: para discutir esse desdobramento, retomamos a 

seguinte fala da professora Eva: “as mídias não são mais um apoio, e sim um meio pelo 

qual chego mais facilmente aos objetivos planejados. Agora busco sempre integrar as 

mídias nas aulas de um modo com que ela não seja mais um atrativo, e sim uma 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem estando sempre presente no cotidiano 

escolar.”  

A nossa análise em relação a essa fala fundamenta-se em Malaquias, Oliveira e Peixoto 

(2019, p. 118) quando afirma que “o professor, primeiramente, deve ter claro os objetivos a 

serem alcançados com os conteúdos abordados para depois escolherem o instrumento de 

mediação.” Note que Eva traduz a definição da leitura crítica no uso das mídias. É preciso ter 

ciência quanto aos objetivos de ensino e de aprendizagem que se pretende alcançar, depois, 

escolher o melhor instrumento para promoção de tais objetivos. É necessário saber ler as mídias 

disponíveis e entender o potencial de cada uma, a fim de evitar a seleção de recursos que, ao 

invés de colaborar com o alcance dos objetivos, prejudiquem e dificultem o processo educativo. 

De forma lúdica, podemos ilustrar a dinâmica acima com um diálogo extraído do livro 

‘Alice no país das maravilhas’: 

 

“Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui?”  

“Depende muito de onde você quer chegar”, disse o Gato.  
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“Não me importa muito onde...” foi dizendo Alice.  

“Nesse caso não faz diferença por qual caminho você vá”, disse o 

Gato (CARROLL, 2000, p. 81, grifo nosso). 

 

 Como observado, se não temos uma concepção clara do ensino que queremos promover, 

qualquer caminho que tomarmos para condução da ação docente, servirá. Porém, poderá 

suceder na defasagem do ensino e, consequentemente, no baixo desenvolvimento da 

aprendizagem dos nossos alunos.  

 Na sequência, elencamos alguns pontos a serem considerados frente aos resultados 

alcançados nesse estudo. 

• o material impresso continua sendo a mídia mais utilizada pelos professores, até 

porque, é o mais presente nas escolas e seu uso não está condicionado à 

infraestrutura física, elétrica ou dependente do acesso à internet, também 

dispensa a necessidade de suporte técnico ou manutenção;  

• ainda há o uso das mídias como reprodutoras de práticas de ensino tradicionais 

focadas na transmissão de conhecimentos e não na produção. Isto, pois, alguns 

professores recorrem a esses recursos para, simplesmente, apresentar e/ou expor 

conteúdos. 

• os problemas crônicos das escolas, como, infraestrutura, número reduzido de 

equipamentos disponíveis para o uso, bem como a sua baixa qualidade e a 

inexistência de suporte técnico continuam sendo os principais impasses na 

utilização das mídias.  

A partir dessas reflexões, vemos que a hipótese da nossa pesquisa “a especialização em 

Mídias na Educação, ofertada sob a ótica da formação continuada, oportunizou momentos de 

reflexão aos professores participantes, levando-os a redimensionar sua prática pedagógica, e 

contribuiu com o delineamento de (novas) formas de integrar as mídias no cotidiano da sala de 

aula”, foi parcialmente confirmada.  

Ficou evidente que alguns professores continuam utilizando as mídias da mesma forma 

que usavam antes de participarem da formação oportunizada pelo CEME, embora a grande 

maioria dos professores tenham considerado ter ocorrido redimensionamentos em sua prática 

pedagógica. Inferimos que as dificuldades que esbarram na proposição de um ensino permeado 

pelas mídias seja um indício desse fato, porém, nenhum desses impasses apontados pelos 

sujeitos justifica a manutenção das práticas, uma vez que, muito deles, são de ordem técnica e, 

provavelmente, trata-se de um problema que já enfrentavam antes do curso.   
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Em contraponto, indicamos seis sujeitos que, dentro da concepção de 

redimensionamento assumida na pesquisa, alteraram suas práticas pedagógicas e confirmaram 

a nossa hipótese. São eles: Carmem, Eva, Geralda, Laura, Loiane e Paulo. As narrativas deles 

em relação ao modo de utilização das mídias, pela nossa percepção, é sinal de que as reflexões 

propostas no curso contribuíram para que repensassem sua prática e delineassem novas formas 

de utilização desses recursos.  

Prosseguindo, Kenski (2012) nos diz que um conhecimento novo adquirido desvela 

tantos outros a serem explorados. Por isso, de posse das reflexões expostas no texto, 

consideramos ser necessário, em estudos futuros, compreender o que os sujeitos da pesquisa 

entendem por redimensionamento da prática pedagógica, pois, ao realizarmos uma análise 

comparativa entre a forma de utilização das mídias pelos professores antes e após a conclusão 

do CEME, percebemos que a prática descrita se mantém inalterável, mesmo alguns sujeitos de 

pesquisa atestando que ela foi redimensionada a partir da formação que se submeteram.  

Outro ponto a ser debruçado relaciona-se à concepção dos professores acerca do termo 

“Mídias” e quais os recursos ele abrange, principalmente, ao que concerne a mídia material 

impresso. Na análise frequencial de utilização das mídias pelos professores, percebemos alguns 

intervalos de tempo que nos parecem contraditórios com a afirmação dos sujeitos ao dizerem 

que utilizam as mídias. Sabendo que o material impresso é a mídia mais presente nas 

instituições de ensino, a exemplo disso temos a presença maciça do livro didático na prática 

dos professores, esperávamos que ela fosse designada como mais usual por um maior número 

de respondentes. Isso nos leva a crer que ou os sujeitos têm deixado de usar frequentemente o 

material impresso ou entendem por mídias apenas os recursos de cunho eletrônico.  

Em relação aos procedimentos metodológicos empregados, consideramos que foram 

pertinentes à nossa proposta de investigação, embora, reconheçamos que outros instrumentos 

para coleta de dados poderiam resultar em mais dados e, assim, gerar reflexões mais 

aprofundadas acerca da questão investigada. Observamos que as respostas ao questionário se 

mostraram sintéticas e, em alguns casos, superficiais, não abrangendo a totalidade das 

discussões propostas nas questões. 

Em alternativa a esse fato, podem ser utilizados outros instrumentos, como: (i) 

observação das aulas e (ii) análise dos planos de aula ou de projetos de intervenção 

desenvolvidos pelos professores. Porém, como narrado no quarto capítulo, os sujeitos da 

pesquisa residem em cidades geograficamente distantes, tornando o questionário on-line um 

instrumento mais pertinente para a construção dos dados em detrimento à observação que 

demandaria a presença do pesquisador nas escolas. E em relação ao segundo ponto, por mais 
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que possibilite um mapeamento das iniciativas e as formas de utilização das mídias, ele se 

mostra além da nossa proposta de investigação e pode constituir em uma nova pesquisa como 

desdobramento dessa dissertação.  

Chegado ao fim das considerações dessa pesquisa, nos despedimos. Esperamos que os 

resultados por nós alcançados tenham contribuído com o diálogo acerca das contribuições da 

formação continuada para o redimensionamento das práticas pedagógicas dos professores no 

tocante à integração das mídias na educação. Além disso, almejamos que a leitura do presente 

texto possa despertar o interesse pela busca de novas informações acerca do uso das mídias no 

processo de ensino e de aprendizagem, até porque, elas “aumentam as possibilidades de o 

professor ensinar e de o aluno aprender” (TONINI; ANDRADE, 2016, p. 47).  

E, de forma ousada, quem sabe esse estudo, por meio dos relatos apresentados, não 

contribua para a ruptura com sentimentos de aversão, medo e resistência de alguns docentes em 

relação às TICs e mídias, rendendo-se às suas potencialidades deixando de lado algumas 

práticas rotineiras e enfadonhas. Como nos canta Elis Regina, “mas é você que ama o passado 

e que não vê que o novo sempre vem.” 

Por fim, convidamos você, professor que nos lê, a redimensionar a sua prática 

pedagógica referente à utilização das mídias que estão a sua disposição na escola. Para além, 

que a ‘informática e internet’ deixem de ser usadas apenas para pesquisas de conteúdo ou 

digitação de provas e trabalhos; que os ‘materiais impressos’ deixem de ser meramente 

compilados de informações lidas trecho a trecho no decorrer da aula; que o ‘rádio’ não seja 

apenas um reprodutor de músicas e propagandas; e que a TV e o vídeo deixem de transmitir 

filmes, documentários e reportagens para preencher o horário da aula. Em conjunto com seus 

alunos, sejam autores! Criem! Inovem! Explorem esses recursos e estimulem seus alunos a 

produzir conhecimentos com as mídias, e não simplesmente consumir o que elas oferecem.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  

 

 

 
 

 



126 
 
 

 
 

 

 

 

 



127 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário on-line: Egressos do CEME 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

 

Pesquisa: As contribuições do curso Mídias na Educação para o redimensionamento da prática 

pedagógica dos professores da Educação Básica: investigando os egressos da UFOP 

 

Objetivo da pesquisa: avaliar as contribuições do CEME para o redimensionamento da prática 

pedagógica dos professores participantes no tocante a utilização das mídias no processo de 

ensino e de aprendizagem 

Pesquisador responsável pela pesquisa: Luan Henrique Alves 

 

Professor Orientador: Dr. Jacks Richard de Paulo. 

 

Prezado(a) aluno(a), 

 

O presente questionário é parte fundante da minha pesquisa de mestrado, pois, por 

intermédio dele, conseguiremos avaliar as possíveis contribuições do curso para o 

redimensionamento da sua prática pedagógica, ao que concerne o uso dos recursos tecnológicos 

no cotidiano educacional.  

Sua participação é de suma importância para o desenvolvimento desse estudo, sem ela 

não conseguiremos levantar os dados necessários para responder a problemática norteadora da 

pesquisa. Esclarecemos também que em conformidade com as normas éticas em pesquisa a sua 

identidade será mantida em absoluto sigilo e as respostas fornecidas ficarão de posse somente 

do pesquisador responsável, uma vez que serão arquivadas em meio eletrônico e cujo acesso 

somente será realizado mediante senha. 

Por fim, ressaltamos que estamos abertos a esclarecer quaisquer questionamentos que 

venham surgir durante a resolução do questionário.   

Agradecemos infinitamente sua disponibilidade e colaboração!! 

 

Luan Henrique Alves 

 luanhenri.alves@gmail.com 
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PERFIL/CARACTERIZAÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

Nome:  ____________________________  

 

Você cursou a Especialização em Mídias 

na Educação vinculado a qual polo? 
 

a) Cangaíba/SP 

b) Caratinga/MG 

c) Divinolândia de Minas/MG 

d) Interlagos/SP 

e) Jaboticatubas/MG 

f) Jardim Guapira/SP 

g) João Monlevade/MG  

h) Passos/MG 

i) Vila das Belezas/SP 
 

Seu ingresso no curso se deu por qual 

modalidade? 
 

a) Professor da Rede Pública 

b) Demanda Social 
 

01) Qual a sua idade? 
 

a) 20 a 25 anos            b) 26 a 30 anos 

c) 31 a 35 anos            d) 36 a 40 anos 

e) 41 ou mais 
 

02) Sua formação inicial foi a licenciatura 

em: ______________________________ 
 

03) Na formação inicial você cursou 

disciplinas que trouxeram em seu escopo a 

temática Mídias ou Tecnologias e sua 

utilização pedagógica na Educação? 
 

a) Sim                         b) Não 

c) Não cursei disciplina específica, porém, 

no decorrer do curso surgiram algumas 

discussões sobre os temas de Mídias e 

Tecnologias. 
 

4) Qual o seu tempo de serviço na docência? 

(em anos) _________________ 
 

5) Em qual(is) nível(is) de ensino você 

leciona atualmente? 

 

a) Não estou lecionando no momento 

b) Educação Infantil 

c) Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

d) Anos Finais do Ensino Fundamental 

e) Ensino Médio  

f) Educação de Jovens e Adultos 

g) Educação Especial 

h) Educação Profissional 
 

6) A sua jornada de trabalho é desenvolvida 

em uma escola?  
 

a) Sim                  b) Em escolas diferentes  

Outro: ____________________________ 
 

07) Qual a natureza da(s) escola(s) que 

atua? 
 

a) Pública municipal     b) Pública estadual 

c) Pública federal          d) Rede particular 

e) Outra: __________________________ 
 

08) Em sua residência há computador e 

acesso à internet? 
 

a) Sim / Sim                     b) Sim / Não 

c) Não / Sim                     d) Não / Não  
 

09) Você utiliza a Internet e/ou computador 

para planejar suas aulas, elaborar provas 

e/ou controle de frequências dos alunos?  
 

a) Sempre     b) Quase sempre    c) Às vezes     

d) Raramente    e) Nunca 
 

10) Além do Curso de Especialização em 

Mídias na Educação, você cursou (ou está 

cursando) outro urso de pós-graduação? 

Caso sim, elenque-o(s) no espaço abaixo. 

__________________________________ 

 

CONCEPÇÕES SOBRE O CEME E A 

SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A sigla CEME se refere a “Curso de 

Especialização em Mídias na Educação”. 

11) Numa escala de 1 a 4, escalone as 

mídias apresentadas conforme a frequência 
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de utilização em suas aulas, ANTES da 

formação. 
(A presente escala é decrescente, ou seja, o numeral 

1 indicará a mídia mais usual enquanto o 4, aquela 

usada com menos frequência em suas aulas. Marque 

uma opção por linha. Caso você não estivesse 

lecionando antes do curso indique a opção 0 para 

todas as mídias. O numeral 0 também deverá ser 

assinalado nas mídias que não eram usadas). 

 0 1 2 3 4 

Informática Internet       

Material Impresso       

Radio      

TV e Vídeo      

 

11.1) Indique a frequência de utilização das 

mídias em suas aulas, ANTERIOR à 

formação.  

 

a) Não estava lecionando antes de ingressar 

no CEME 

b) 1 vez por mês              c) 2 vezes por mês 

d) 1 vez por semana     e) 2 vezes por semana 

f) 3 vezes por semana   

g) Outra: __________________________ 

 

11.2) Descreva como você utilizava as 

mídias em suas aulas (antes da 

formação/CEME) 

__________________________________ 
 

12) Numa escala de 1 a 4, escalone as 

mídias apresentadas conforme a frequência 

de utilização em suas aulas, ANTES da 

formação. 
(A presente escala é decrescente, ou seja, o numeral 

1 indicará a mídia mais usual enquanto o 4, aquela 

usada com menos frequência em suas aulas. Marque 

uma opção por linha. Assinale 0 na mídia que você 

não faz uso). 

 0 1 2 3 4 

Informática Internet       

Material Impresso       

Radio      

TV e Vídeo      

 

12.1) Indique a frequência de utilização das 

mídias hoje em suas aulas, após a 

formação? 

a) Não estou lecionando no momento 

b) 1 vez por mês          c) 2 vezes por mês 

d) 1 vez por semana    e) 2 vezes por semana                      

f) 3 vezes por semana 

g) Outra: __________________________ 
 

12.2) Descreva como você utiliza, HOJE, as 

mídias em suas aulas. ______________ 
 

13) Dentre as alternativas abaixo, assinale 

aquela que mais se aproxima às 

dificuldades enfrentadas ao integrar as 

mídias em suas aulas. 

(Você poderá assinalar até 3 alternativas) 
 

a) Pouco conhecimento teórico para o uso 

pedagógico adequado das mídias 

b) A(s) formação(ões), para uso das mídias,  

realizada(s) não contemplou(aram) a 

realidade que está inserido 

c) Pouco conhecimento teórico- pedagógico 

sobre as mídias impedindo que selecione 

aquela que seja apropriada a cada conteúdo 

e objetivos de ensino 

d) Equipamentos em mau estado de 

conservação e/ou sem manutenção 

e) Inexistência de assistência técnica para 

lhe dar suporte durante as aulas, caso 

necessite. 

f) A escola não possui as mídias TV e 

Vídeo, Informática e Internet, Rádio e 

Material Impresso  

Outros: ___________________________ 
 

13) Quais motivos o(a) fizeram ingressar 

na Especialização em Mídias na 

Educação?__________________________ 
 

14) Você considera que o CEME 

redimensionou sua prática pedagógica no 

tocante a utilização das Mídias/Tecnologias 

em suas aulas? Argumente sua resposta.  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: As contribuições do curso Mídias na Educação para o redimensionamento 

da prática pedagógica dos professores da Educação Básica: investigando dos egressos da UFOP 

Pesquisador Responsável:  Luan Henrique Alves 

Telefone para contato: (34) 9 9824-9765  

Pesquisadores participantes: Luan Henrique Alves e Jacks Richard de Paulo (orientador) 

Telefones para contato: (31) 3557-9410 (Departamento de Educação da UFOP) 

Dados de contato do Comitê de Ética em Pesquisa: Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP) / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) / Centro de Convergência, 

Campus Universitário - Morro do Cruzeiro, Ouro Preto-MG. Telefone: (31) 3559-1368. 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as possíveis contribuições do Curso de 

Especialização em Mídias na Educação (CEME) para o redimensionamento da prática 

pedagógica dos professores participantes ao que concerne a utilização das mídias no processo 

de ensino. Para isso, utilizar-se-á o questionário eletrônico semiestruturado para obtenção das 

informações necessárias a fim de materializar os objetivos propostos e responder a problemática 

pesquisada.  

Esclarece-se que a participação na pesquisa é voluntária – não havendo remuneração 

financeira para essa tarefa, e a qualquer momento o participante pode exigir sua exclusão da 

mesma, bem como consultar a metodologia de análise sempre que julgar necessário. Esse 

estudo poderá acarretar alguns riscos mínimos, como, por exemplo, desconforto e 
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constrangimento ao responder o questionário, porém você poderá respondê-lo quando se sentir 

confortável e dotar de tempo. Asseguramos que dados pessoais (nome, por exemplo) não serão 

divulgados, preservando sua identidade. Desta forma, os resultados serão apresentados de 

forma generalizada e sem elementos que permitam identificação dos partícipes. Ressaltamos 

que as informações do questionário, que por ventura sejam impressas para fins de análise, 

ficarão arquivadas à rua do Seminário, s/n, centro, Mariana, Minas Gerais, CEP 35420-000, 

telefone de contato (31) 3557-9433, no prédio do Reuni, sala de número 42, armário 02 

pertencente ao Professor Dr. Jacks Richard de Paulo. As demais, ficarão arquivadas em meio 

eletrônico protegidas por senha, cujo acesso será feito somente pelo pesquisador responsável. 

Toda documentação ficará arquivada por 05 (cinco) anos, findo esse prazo serão incineradas e 

excluídas dos arquivos digitais.   

 

_____________________________________ 

Luan Henrique Alves 

Estudante de Mestrado em Educação ICHS/UFOP 

 
 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador do 

documento de identidade _____________________________,  abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “As contribuições do curso Mídias na Educação para o 

redimensionamento da prática pedagógica dos professores da Educação Básica: 

investigando os egressos da UFOP”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido 

pelo pesquisador Luan Henrique Alves sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 

garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento 

sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data _______________/_______/_______/__________ 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________________________ 
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