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RESUMO 

 

BARBIELLINI, Daniel Amadei G. A confluência do currículo na criação de textos 

audiovisuais: uma proposta de uso dos meios para as (i)mediações. São Paulo: PUC-SP, 

2013. 

 

Essa tese de doutorado aborda a necessidade das práticas de mediação pedagógica 

subsidiarem o desenvolvimento de um currículo narrativo a ser compartilhado por professores 

e alunos. A pesquisa está dividida em duas partes: discussão teórica partindo dos conceitos 

sobre mediação, senso crítico, currículo e território encontrados nas obras de Paulo Freire, 

Jesús-Martín Barbero, Ivor Goodson e Michel Maffesoli; e uma parte experimental, que 

demonstrou empiricamente o desenvolvimento do senso crítico de alunos do Fundamental II a 

partir de uma proposta de mediação pedagógica que envolveu a criação de textos 

audiovisuais. À luz da Ecosofia proposta por Michel Maffesoli, constatou-se a relevância do 

território, o entorno da escola, como espaço cognitivo que é criado por meio das interações 

entre sujeitos, cultura e tecnologia.  
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ABSTRACT 

 

BARBIELLINI, Daniel Amadei G. The confluence between curriculum and the creation 

of audiovisual stories: proposing media literacy experiences around school’s territory. 

São Paulo: PUC-SP, 2013. 

 

This Doctoral Thesis concerns on the need of mediated pedagogical practices suporting a 

narractive curriculum to be shared by teachers and students. The investigation is divided on 

two parts: one of those is looking through a theoretical reflection based on the following 

concepts: mediation, critical thinking, curriculum and territory. Those concepts could be 

found on works of theorists, respectively:  Paulo Freire, Jesús-Martín Barbero, Ivor Goodson 

and Michel Maffesoli. It includes also, an experimental part that had exposed empirically an 

increase of critical thinking of students on elementary school by a mediated practice on digital 

storytelling. By influence of Michel Maffesoli’s contributions on Ecosophy studies, this 

investigation demonstrates the meaning of school’s territory as a cognitive place that emerges 

from interactions between individuals, culture and technology.  
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Introdução 

 

Para quem só tem um martelo tudo é prego. 

(anônimo) 

 

Descobrir confluências entre o currículo escolar e as tecnologias de comunicação tem sido um 

processo que acompanho no meu cotidiano, alternando entre objeto de estudo e fonte de 

sobrevivência. Trata-se de uma cartografia desenhada ao longo de uma década com 

(re)elaborações e colaborações sobre o seguinte tema: as oportunidades educativas presentes 

nos meios para a criação, exibição e difusão de imagens em movimento1.  

Um caminho feito de reflexões e experiências reunidas aqui para defender uma proposta de 

mediação pedagógica que, aliada ao processo de criação de textos audiovisuais,  objetiva 

demonstrar como desenvolver o senso crítico dos alunos e professores com a incorporação de 

novos sentidos ao território que é compartilhado.  

Nessa perspectiva aproveito para invocar um aforismo de Freire (1987, p. 68): “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”. Uma espécie de mantra, um retorno pertinente às possibilidades que o uso de 

tecnologias comunicativas oferece para a proposta em questão: estimular o senso crítico de 

alunos e professores para que ambos exerçam o seu potencial criativo como sujeitos 

históricos. Parto então da seguinte hipótese: ao tecer relações com um mundo que é 

compartilhado, a criação e mediação de textos audiovisuais servirão de meio para construir 

um novo currículo.  

Apresento, na primeira parte da tese, algumas reflexões sobre as minhas próprias experiências 

como educador e comunicador, buscando relacioná-las com os conceitos abordados no 

capítulo I: mediação, senso crítico, território e currículo narrativo. Para embasar as 

observações sobre tais conceitos, são utilizados como referencial teórico os seguintes autores: 

Jesus Martín-Barbero, Paulo Freire, Michel Maffesolli e Ivor Goodson.   

O capítulo II oferece uma interpretação sobre dados do contexto educacional brasileiro, 

particularmente os índices de evasão e repetência escolar. 

Uma vez explorados os conceitos da pesquisa, o capítulo III apresenta a abordagem 

metodológica que conduziu à proposta de mediação do currículo escolar, objetivando preparar 

alunos e professores para a exploração do território que compartilham, relacionando-o com 

meios de comunicação, pessoas, lugares e diferentes leituras de mundo. 

                                                 
1 Neste trabalho serão analisados como textos audiovisuais, ou seja, aqueles gerados por um processo de 
produção de sentido que é baseado na linguagem audiovisual (no caso, imagens em movimento e sons). 
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O capítulo IV destina-se à análise dos dados referentes à proposta aplicada e às entrevistas 

realizadas, conforme a metodologia selecionada, tratando de ressignificar os conceitos 

apresentados com os dados que foram produzidos pela pesquisa.  

Descrevo a seguir como todos os capítulos, de alguma forma, expressam algumas 

convergências e confluências possíveis entre as minhas práticas nos dois universos: o da 

educação e o da comunicação.  

Foram muitos os que colaboraram para “iluminar os caminhos” desta pesquisa, especialmente 

no período em que frequentei o programa de Currículo em Educação na PUC-SP. A 

valorização da transdisciplinaridade na linha de pesquisa que escolhi (Novas Tecnologias) me 

possibilitou participar e apresentar trabalhos em conferências como o Web Currículo e o 

Encontro de Pesquisadores em Educação, ambas organizadas pelo programa, ao mesmo 

tempo em que pude aprofundar a tese com aulas em outras linhas de pesquisa em Educação e 

no curso de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design (TIDD, PUC-SP). Ao 

longo de quatro anos tive a oportunidade de participar e acompanhar o desenvolvimento de 

estudos que me inspiraram por meio dos seguintes grupos de pesquisa: Infocognição 

(coordenado pelo Prof. Dr. Sérgio Basbaum, PUC-SP), Tecnologias aplicadas ao Currículo 

(coordenado pelo Prof. Dr. Fernando Almeida, PUC-SP, também orientador deste trabalho), e 

o Atopos (coordenado pelo Prof. Dr. Massimo di Felice, ECA-USP). 

Em cada citação proferida ao longo dessas linhas busquei também estender o meu amor pela 

generosidade científica e filosófica de tantos outros, uma massa de anônimos, que sustentam 

os contornos e backgrounds do presente tema de investigação. 

Descrevo a seguir como todos os capítulos, de alguma forma, expressam algumas 

convergências e confluências possíveis entre as minhas práticas nos dois universos: o da 

educação e o da comunicação. 
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Um devir comunicador educador 

 

O objeto desta investigação foi sendo delineado por sonhos de um futuro a partir de algum 

lugar do passado... confrontando-se as práticas do presente com a utopia de um lugar 

imaginário, ao mesmo tempo possível. Sinto-me à vontade para contar como a história dessa 

pesquisa se mistura com a minha própria trajetória como professor, pesquisador e “criador” de 

materiais didáticos.  

No período entre 1999 e 2011 pude caminhar, navegar, acampar, dirigir, sobrevoar e aterrissar 

em diferentes “realidades”, tanto percorrendo terras, águas, espaço aéreo e eletromagnético 

brasileiro como também por outros países da América Latina (Equador, Peru e Venezuela). 

Movido pelo desejo de trocar o ritmo metropolitano de São Paulo para viver novas 

experiências em contato com a natureza, fui percebendo alguns fatores que se inter-

relacionam com a floresta: seus povos, animais, pessoas e organizações que representam as 

mais variadas intencionalidades e segmentos (ecologia, ciência, garimpeiros, madeireiros, 

gente ligada ao agrobusiness, ao setor energético, mídia, política, turismo, etc.).  

Tais observações começaram a partir de uma oportunidade de trabalho em uma pequena 

emissora de televisão. Lá (ou onde) eu produzia telenoticiários para atender às demandas de 

informação e fluxos comunicativos em uma emissora local que estava conectada a uma rede 

de canais de toda a região Amazônica. 

Estávamos também afiliados a uma estrutura televisiva nacional que, por sua vez, também 

demandava produção de conteúdo específico daquela região (em resposta tanto aos estudos de 

mercado quanto ao monitoramento dos interesses nacionais e internacionais).  

Em suma, pude perceber como o esquadrinhamento da audiência influencia na definição de 

pautas e agendas. Porém, embora a programação televisiva sintetize uma tentativa de conciliar 

diferentes interesses implícitos na representação das realidades locais, regionais e nacionais, a 

mesma se mostra insuficiente para dar conta dos fatores que costumam ocultar-se naquilo que 

Canclini (2009) chama de franjas da diferença e da desigualdade.  

Trabalhando na rede de canais com maior abrangência nacional (em termos de cobertura e 

audiência) me vi como parte de uma superestrutura de produção simbólica capaz de 

(re)configurar novos territórios, além das fronteiras geográficas.  

Uma complexidade quase invisível, porém vivenciada nas relações entre componentes 

extremamente heterogêneos em termos sociais, políticos, tecnológicos, imaginários e 

econômicos. Enveredando nessa trama produzi documentários com temas ambientais, 

científicos, investiguei denúncias de explorações ilegais em áreas indígenas, chacinas, até que 
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fui ameaçado de morte, o que coincidiu com o meu afastamento da televisão. Surgiu então a 

oportunidade de trabalhar em uma escola pública.  

De uma maneira singular fui me tornando professor de História (ensino médio, escola 

pública) em um lugar fronteiriço entre a Venezuela e o Brasil, demarcado atualmente como 

Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Foi o meu reencontro com os livros 

didáticos e com a televisão; dessa vez, deslocando a importância dos conteúdos veiculados 

por esses meios para o que seria uma mediação pedagógica2.  Mediação esta que me foi sendo 

revelada como uma possibilidade singular de experimentar e provocar, simultaneamente, 

novos olhares sobre os campos da subjetividade, da cultura e da natureza. Desde então, o 

processo para me tornar professor não parou mais (ensino fundamental, não formal, técnico e 

universitário), sempre em convergência com a investigação das estratégias de mediação que 

seriam mais adequadas às tecnologias digitais. No mestrado em Artes Visuais pude 

aprofundar a importância de desenvolver modelos de criação adequados à internet pensando 

na inclusão de contos populares brasileiros (e de seus contadores) cujas estruturas narrativas 

envolvessem mensagens ecológicas, conforme descrevi na dissertação: “Estruturas narrativas 

interativas: a adaptação de contos populares brasileiros” (BARBIELLINI, 2004). 

Como nessa época (2002 a 2004) as tecnologias para compressão, processamento e 

transmissão de vídeos era muito cara, a pesquisa se concentrou em animações e jogos digitais 

que pudessem ser desenvolvidos por qualquer pessoa.  

De volta à cidade grande, me envolvi com projetos voltados ao que chamavam de letramento 

audiovisual trabalhando com jovens em Organizações do Terceiro Setor, em Belo Horizonte 

(Associação Imagem Comunitária) e São Paulo (Aldeia do Futuro).  

A minha trajetória como educador, cujas práticas se voltavam mais ao Media Understanding, 

foi convergindo para outras práticas mais relacionadas a um Media Making: no início 

utilizando câmeras de lata (pin hole) e depois, na medida em que a tecnologia digital foi se 

popularizando, passei para os telefones celulares e máquinas fotográficas. 

A partir de 2005, já em São Paulo, retomei a minha carreira de roteirista e passei a me 

especializar na criação de conteúdos audiovisuais para a educação formal, profissional e 

formação de professores (especialmente no núcleo de educação da Fundação Padre Anchieta, 

onde tive o privilégio de conhecer e trabalhar com o orientador desta pesquisa Prof. Dr. 

Fernando José de Almeida). Novas oportunidades foram ampliando as minhas experiências no 

                                                 
2 MARTÍN-BARBERO, J. (2009). Dos meios às Mediações. Nesse livro o autor apresenta um panorama 
consistente sobre a importância das mediações para os meios de comunicação, mais próxima das realidades dos 
países latino-americamos do que os tradicionais estudos sobre a mídia (Media Studies) mais influenciados pelos 
Estudos Culturais ingleses (Escola de Birminghan) e a Escola de Toronto. Destacam-se nessa linha outros 
autores como Sodré (2002), Canclini (2009) e Ortiz (1994). 
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campo do chamado infotenimento e edutenimento, neologismos criados para categorizar 

hibridismos entre educação, informação e entretenimento nos meios de comunicação de 

massa, já iniciando a convergência para produtos transmidiáticos (Jenkins, 2009).  

Desde então, até o presente momento (2013), passei a me dedicar a projetos cujos conteúdos 

foram veiculados em mais de uma mídia, tendo dispositivos digitais como interface 

(computador, tablets).  

Cito alguns que contribuíram de alguma forma para o meu aprofundamento das relações entre 

mediação e televisão: Programa Cultura é Currículo (Fundação Padre Anchieta e Secretaria 

do Estado da Educação / FDE), vídeos para o projeto Time do Emprego - cursos de 

qualificação profissional criados para a Secretaria do Estado das Relações de Emprego e 

Trabalho, SERT (através do Núcleo de Educação da Fundação Padre Anchieta), o programa 

“E aí, Doutor?” (exibido em rede nacional pela TV Record), “Amazônia” (um reality show no 

qual passei um mês no coração da Floresta Amazônica trabalhando como diretor-assistente e 

roteirista – rede nacional TV Record), Globo Ecologia (nova temporada pautada nos temas 

principais da Conferência da ONU para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 

sustentável, batizada de Rio+20, também exibido em rede nacional pela TV Globo, Canal 

Futura, e também no exterior através da Globo Internacional).  

Já em relação à educação formal, tive o privilégio de me reencontrar com a situação vivida na 

Reserva Indígena Serra do Sol (dez anos depois), mas agora na outra ponta da cadeia 

produtiva, envolvido com a roteirização dos chamados objetos de aprendizagem3 da Coleção 

“Para Viver Juntos”, participante do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD MEC / 

Edições SM), na forma de vídeos, jogos interativos e infográficos complementares ao livros 

didáticos, desenvolvidos para suprir dificuldades específicas apontadas a partir de uma 

pesquisa com grupos focais envolvendo uma amostragem de professores da rede pública de 

São Paulo.  

Descreverei a seguir o universo teórico, de caráter transdisciplinar, utilizado na pesquisa, 

relacionando-o com reflexões sobre a minha própria experiência como mediador. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 No prelo, previstos para serem entregues à rede nacional em 2014 ou comercializados pela editora – também 
serão disponibilizados em versões digitais para tablets e computadores. Trabalhei com os conteúdos de História 
e Língua Portuguesa. 
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Capítulo I 

DAS TEORIAS 

 

1.1 Mediação não é medição 

 

Frequentemente, confundem-se os domínios e competências voltadas às tecnologias 

informativas e comunicacionais. Diante das possibilidades que ambas oferecem para a 

educação brasileira, é preciso diferenciar as abordagens teóricas antes de tentar compreender 

como elas se complementam. Uma metáfora para ajudar nesse discernimento é a de um 

cientista que, em contato com os dados disponibilizados pelo sonar, vê emergir diante de si 

um mundo novo: o subsolo marinho. Eis, então, a necessidade de se distanciar da imaginação 

individual para que algo mais “objetivo” seja decifrado como um fenômeno universal, aquilo 

que se torna acessível à humanidade quando os dados se transformam em informação.  

Em suma, pode-se afirmar que as tecnologias informativas potencializam a capacidade 

humana para o registro organizado (e interpretado) de um evento ou atividade dentro de um 

período determinado. Em geral, são aplicadas sob a forma de instrumentos que servem para 

obter e disponibilizar dados relativos aos rendimentos escolares dos alunos, competências dos 

professores em ensinar, entre outros indicadores que balizam as políticas públicas na área da 

educação. Tal como um sonar, pode-se considerá-las como meios que são programados para 

medir informações, conforme sua relevância, dentro de um determinado sistema. As 

diferentes demandas da sociedade como um todo, bem como as intencionalidades dos grupos 

com maior poder de reivindicação política e econômica, estruturam o que podemos denominar 

programas e interfaces da máquina utilizada. Neste trabalho serão considerados atributos da 

interface4 dois usos frequentes: a do recurso que permite interação entre diferentes atores 

(homens e/ou máquinas) e a perspectiva semiótica do mesmo como dispositivo de produção 

simbólica.  

Esta última opera em um sistema interpretativo já previsto no desenho de utilização da 

máquina que, por meio da transposição de uma linguagem de programação (restrita aos 

desenvolvedores e demais especialistas) para uma linguagem visual e escrita comum ao 

usuário a que se destina, o auxilia na conversão dos dados em informação “relevante”.   

                                                 
4 Interface é um termo cuja origem remete ao século XIX, mas que passou a ser popularizado a partir dos anos 
50 com o início dos estudos cibernéticos. Segundo o The Oxford English Dictionary interface define “uma 
superfície entre duas porções de matéria ou espaço que possuem um limite em comum” (tradução minha).    
A chamada cibernética de 1ª ordem concentrou esforços (e investimentos) na hipótese de se desenvolver uma 
“máquina inteligente”, conforme será descrito mais adiante.  
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Refletindo sobre os papéis que as políticas educacionais brasileiras preconizam para as 

tecnologias de informação e comunicação, ainda no início desta pesquisa, percebeu-se uma 

prevalência na abordagem do currículo escolar como um conjunto de conteúdos cuja recepção 

configura-se como um dos parâmetros fundamentais a ser monitorado. Tal perspectiva reflete 

uma intencionalidade, que se evidencia tanto na definição do uso mais “adequado” dessas 

tecnologias como na escolha e formalização dos conteúdos e saberes “mais importantes” para 

a sociedade. Porém, ainda que os mesmos tendam a ser definidos pelos grupos detentores de 

maior poder de representação simbólica, há que se considerar o fato de os alunos e 

professores não serem sujeitos meramente passivos nesse processo; além de outros fatores 

culturais importantes que também se encontram em jogo na maneira como o currículo será 

vivido (ou não) pela população.  

Antes de descrever as abordagens dos conceitos que ajudarão a analisar as influências dessas 

variáveis no âmbito escolar, vale um breve panorama histórico sobre o desenvolvimento das 

tecnologias da informação e da comunicação. 

 

1.2 Tecnologias do Pensamento: Perspectiva Histórica 

 

Ao situar os meios de comunicação e suas teorias dentro de uma perspectiva histórica e social 

Briggs e Burke (2006) demonstram a recorrência de certos traços estéticos, de poéticas, e 

mitos que se atualizam em torno da chamada mídia de massas desde a Grécia Antiga.  

Os efeitos percebidos podem variar na medida em que o público vai se expondo às inovações 

e esquemas de linguagem presentes, por exemplo, a cada nova tecnologia de comunicação, 

seja ela oral, escrita ou visual.  

Merece atenção especial o fato dos meios de comunicação estarem diretamente relacionados 

com as grandes revoluções técnicas (não apenas com uma ou outra novidade). Conforme 

reitera Flusser (2002), ao transformar a linguagem, as revoluções técnicas operam alterações 

profundas também no pensamento, submetendo-o ao funcionamento da nova estrutura 

vigente.  

Flusser (2002) situa o alfabeto como a primeira dessas tecnologias consideradas como 

revolucionárias, cujos impactos se estendem por séculos em nossa maneira de ver o mundo.  

Para o autor, haveria uma relação direta entre o poder transformador da escrita (alfabeto) e 

dos códigos numéricos, e o pensamento linear, historicizante. Nesse sentido, a escrita teria 

sido o artifício que tornou possível o deslocamento do mundo; desde o período que Flusser 

denomina como Pré-Histórico, no qual as imagens eram representações artísticas impregnadas 

de uma certa mística, para viabilizar o período que ele denomina História. Ou seja, a relação 
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mágica com o mundo externo a mim deu lugar a um processo subjetivo que acompanha o 

deslizamento do nosso olhar para a decodificação de signos (letras) ordenados em linhas de 

palavras. Dentro dessa direção linear da leitura, formamos as palavras cuja combinação 

organizaria conjuntos de frases necessários para representar conceitos.  

Ainda segundo Flusser (2002), a prática da escrita desenvolveu no mundo ocidental uma 

forma de pensamento abstrato; conectou pensadores em torno da razão científica como 

linguagem universal; transformou a relação entre sujeito e objeto situando o mundo como 

objeto de sua intervenção; libertou o fazer imagens como uma ação criativa do artista, mais 

livre do “pensamento mágico”, religioso. O alfabeto seria, portanto, uma tecnologia cuja 

difusão pode ser considerada imprescindível para desenvolver as estruturas mentais, materiais 

e simbólicas que “prepararam o terreno” para o surgimento do período denominado 

Renascimento. De uma maneira disruptiva, conforme destaca Di Felice (2010, p. 63) o 

encontro entre a arte e a ciência que ocorreu nessa época representou a humanização da 

técnica, ao mesmo tempo, fomos humanizados por ela. Potencializamos o que tínhamos de 

mais humano até então: a capacidade de criar o que os antigos gregos denominaram teknè5.  

Desviamos também a nossa atenção para um determinado ponto de vista (aprimorando as 

técnicas de perspectiva), o que para muitos autores estimulou a criação das cartografias 

necessárias às grandes navegações. Conceitos como autoria e autenticidade passaram a ser 

conferidos pelas instituições imbuídas de poder simbólico para tal.  

Entretanto, pensar historicamente nas conexões entre tecnologia, humanidade e natureza 

envolve um certo locus, o que para Bordieau (1996) se configura como um território onde 

ocorrem embates entre diferentes campos de força na disputa pelo poder de representação.  

Nessa abordagem, as narrativas históricas deixam marcas profundas sob o ponto de vista de 

quem detém maior força e capital para articular os recursos materiais, sociais e culturais 

necessários para tal representatividade. Briggs e Burke (2006) descrevem, por exemplo, como 

a prensa móvel se desenvolve com mais rapidez na Alemanha, devido à tecnologia que já 

estava ali disponível para produção de vinho. O invento de Gutenberg popularizou o acesso à 

bíblia, ao mesmo tempo foi também nesse contexto técnico sócio cultural que Martinho 

Lutero difundiu suas idéias religiosas em forma de textos. Além dos aspectos geográficos 

relacionados ao cultivo de videiras na região do Rio Reno, as paisagens sociais e econômicas 

favoreceram os fluxos comunicativos e de informação para circular as idéias protestantes 

                                                 
5 Na sua etimologia Teknè compreende o que os antigos gregos denominavam um conjunto de atividades 
humanas, artísticas, que conforme descreve Di Felice (2010, p. 63) “permitiam ao homem agir segundo os 
próprios planos e a própria vontade, ao invés de se ater às leis da natureza. As atividades técnicas, na sua 
diversidade, eram consideradas na antiguidade todas próximas, enquanto empíricas e materiais, resultantes da 
ação transformadora do homem sobre a natureza”. 
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(além de permitir a troca de moedas, bens e serviços) em redes complexas de organização. 

Aplicando a teoria proposta por Latour (1994), cada um desses elementos envolvidos (a uva 

daquela região, Gutenberg, prensa, Lutero, Calvino, etc.), humanos ou não, seria um Ator-

Rede. Neste caso, os atributos materiais e simbólicos dos quais são portadores, mesmo que 

em estado latente, não existiriam indissociados da rede à qual pertencem.  

No conjunto, eles reúnem um pensamento que está fora deles, mas que também está 

conectado com o pensamento que deu sentido a sua própria existência. Estariam unidos por 

aquilo que Pinto (1979) descreve como sendo o objetivo da ciência, o processo de 

“hominização que se dá nas relações entre o homem e o meio ambiente. 

 

A primeira coisa que o homem produz é o mundo, não 

simplesmente como o “estar aí” da existência inerte das coisas, mas 

o mundo tornado humano pela presença do homem e pela 

organização social que, pelo trabalho, lhe impõe. E o faz para 

produzir-se a si mesmo nele, individualmente, e reproduzir-se, na 

espécie. (PINTO, 1979, p. 85).  

 

Seguindo uma linha do tempo (outra contribuição que revela o pensamento “historicizante” 

da modernidade), a ética protestante influenciou no fortalecimento do capitalismo que, 

posteriormente, se articulou com os objetivos da Companhia das Índias Ocidentais (um tipo 

de ancestral da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

Europeu6).  

Inicia-se, a partir do período das grandes navegações, o surgimento de novos mundos, uma 

vida não-européia, possível de ser “descoberta” por meio do pensamento científico que 

consolidou as rotas de expansão mercantilista.  

Ao mesmo tempo em que se estabelecem novos laços sociais (alianças para a cooperação 

entre certos países, colonialismos), os encontros entre mundos tão distintos também tiveram 

impactos definitivos nos modos de vida e nos imaginários sociais. 

Há componentes simbólicos em torno do imaginário modelado pelos paradigmas 

tecnocientíficos que definem a modernidade: valorização da técnica aliada ao método e razão 

para compreender as leis da natureza, de forma a poder manipulá-la (até superá-la), convertê-

                                                 
6 Os princípios que regem esse tipo de organização refletem as marcas da sua criação como será tratado mais 

adiante.  
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las em forças produtivas, conhecimento para impulsionar máquinas, sistemas em redes 

(trens, metrôs, carros, aviões, mapas) para superar as barreiras do tempo, do espaço e do 

corpo.  

A multiplicação das paisagens que passaram a correr pelas janelas dos bondes, trens e carros 

criou novas percepções da realidade, como apontou Benjamin (1978) (muito antes dos estudos 

neurocognitivos): na era da reprodutibilidade técnica, a eletricidade trouxe a pluralização da 

paisagem (que também passou a circular em jornais, revistas, telas de cinema). Porém, 

tamanha “banalização” por parte da nossa relação com as imagens provocaria também aquilo 

que Benjamin alertava como sendo uma consequência perturbadora em termos sensoriais: a 

perda da aura. Ou seja, o acesso a algo que só poderia ser percebido e contemplado por meio 

de uma experiência direta com as obras de arte, o que acontece apenas no Hic et Nunc (no 

“aqui e agora”).   

Briggs e Burke (2006) organizaram pequenos fragmentos de histórias e relatos que descrevem 

o impacto das mídias na percepção. Por exemplo, as primeiras locomotivas (entre outros 

dispositivos e sistemas de comunicação), mesmo sendo imantadas por uma série de sentidos 

domesticados pela cultura, também causavam uma dose de estranhamento. Vale destacar o 

relato de um viajante britânico nos Estados Unidos, em 1851, em que descrevia como: 

 

(...) a afinidade natural entre a natureza ianque do “mova-se” e a 

locomotiva... Qualquer que seja a causa, é certo que os “seres 

humanos” parecem tratar a “máquina”, como a chamam, mais 

como uma amiga do que como a coisa perigosa e desesperada que 

realmente é. (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 126). 

 

Produtividade e eficiência tornam-se as palavras de ordem na modernidade, apreciadas em 

cada fração de segundo dos recordes olímpicos; na virtuose do violinista; na historicidade 

presente nas conquistas dos aventureiros que atravessam desertos, correm pelos pólos, fincam 

as bandeiras de seus países em cada pedaço do globo; testemunham as conquistas de suas 

nações; elaboram metanarrativas com imagens, sons e performances de cada evento ocorrido 

ao longo do século XX.  
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1.2.1 Uma sociedade algorítmica 

 

As primeiras teorias dos sistemas de informação surgiram no início do século XX (Allan 

Turing, Lasswel, Claude Shanon, Weaver7) em abordagens instrumentais que primavam a 

eficiência em modelos cujos fluxos de comunicação seguiam uma lógica linear, voltada aos 

estudos sobre a recepção das mensagens que serviam basicamente às seguintes finalidades: 

propaganda política, construção e análise da opinião pública, publicidade. O cientista político 

Howard Lasswell, por exemplo, resume em 1948 o seu modelo comunicacional em uma frase: 

“quem diz o que por qual canal a quem e com qual efeito?” 

Por outro lado, a eficiência na decodificação das informações seria fundamental para o 

desenvolvimento de outro amplo campo de estudo, liderado por pesquisadores ligados ao MIT 

– Wiener, Rosenblueth e Bigelow, entre os mais famosos. Movidos pela possibilidade de 

construir máquinas que funcionassem como sistemas complexos chamados de “inteligentes”: 

uma dita “inteligência artificial”, esses cientistas iniciaram o que se denominou cibernética: 

um campo de estudos voltado para munir as máquinas de metas e objetivos que seriam 

definidos por uma linguagem possível de ser aperfeiçoada pela própria máquina.  

Wiener (1950) já antevia formas orgânicas na concepção desses sistemas inteligentes, 

inspirado pelo que considerava a maior complexidade de funcionamento a ser alcançada: a 

dos organismos vivos. Nas décadas seguintes, os investimentos passaram a se concentrar na 

criação de máquinas capazes de resolver problemas. A busca pelo sucesso nessa área coloca 

em evidência relações estratégicas entre universidades, empresas e governos. 

A disputa armamentista durante o período da Guerra Fria promove a combinação entre o 

chamado “Hard Power” (estruturas militares, telecomunicações, transporte, economia) e os 

conhecimentos necessários para gerar “Soft Power”.  

Conforme descreve Mattelart (2002): 

 

(...) ainda durante a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos 

havia iniciado um Operations Research, a pesquisa que visa 

formalizar modelos de análise aplicáveis às operações militares. 

Seguindo o esquema de cooperação permanente entre civis e 

militares, setor privado e setor público, estabelecido pelo National 

Security Act, insere-se um elo original na produção do saber-

operação: o think tank ou reservatório de idéias. Em seu início, essa 

                                                 
7 Ver: MATTELART, Armand. História da Sociedade da Informação. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p.53 a 
78. 
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nova instituição de pesquisa recicla engenheiros e cientistas 

desmobilizados. (MATTELART, 2002, p.58). 

     

Inicia-se um poderoso sistema de influência cultural elaborado através da combinação de 

conhecimentos nas áreas das ciências sociais aplicadas, psicologia (e sua influência na 

educação), cinema, propaganda, jornalismo, esportes, diplomacia, deslocando também as 

chamadas ciências duras para a exploração espacial (astronomia, geologia, química, 

engenharia, matemática aplicada). O poder tecnológico passou a ser medido pela maior 

quantidade de operações possíveis de serem realizadas. Desde então, o mundo tem sido 

transformado em um enorme banco de dados a ser traduzido para a linguagem algorítmica ou 

qualquer outra tecnologia mais adequada à programação das máquinas. Na medida em que os 

sistemas de comunicação e informação passaram a operar em uma escala global, foram sendo 

percebidos os seus impactos na cognição humana, o que tem demandado transformações nas 

bases epistemológicas que caracterizaram o pensamento científico desde a modernidade. 

A aceleração tecnológica, em sintonia com as políticas do capital, transforma as dinâmicas 

sociais com uma liquidez marcante. Em suma, segundo Bauman (2001), há uma série de 

estruturas, e instituições outrora consolidadas que estão se liquefazendo, para se adequarem 

aos sabores transitórios típicos do estágio de informatização atual.  

 

1.2.2 Educação e Políticas do Capital 

 

A fugacidade é a marca contemporânea, arraigada em muitos setores nos quais os indivíduos, 

até um passado recente, eram capazes de se reconhecer como membros de um estado social 

que lhes oferecia alguma consistência institucional, segurança e acolhimento. Diariamente, 

organizações consideradas sólidas derretem-se em fusões, incorporações que ultrapassam 

fronteiras geográficas conectando todos os países em uma estrutura comum.  

Atualmente, tal concepção deu lugar ao desmantelamento dos mecanismos de proteção e 

autodefesa dos trabalhadores, à terceirização globalizada e flexibilização das relações 

trabalhistas para serem “customizadas” na forma de projetos, com os quais o setor produtivo 

se compromete para exibir resultados aos seus acionistas dentro de prazos cada vez mais 

curtos; a um imediatismo sem precedentes na nossa história, entre outras consequências que 

também influenciam na definição do papel da escola em todos os níveis de formação. 

 Ao mesmo tempo em que os processos de formação das identidades e as vivências de 

pertencimento são alicerces para enfrentarmos as adversidades, os mesmos demandam um 

mínimo de solidez para serem erguidos. Bauman (2005) descreve uma sucessão de eventos 
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contemporâneos cujos efeitos dificultam a formação da subjetividade, da vida em 

comunidade e representatividade: 

 

Num ambiente fluido, não há como saber se o que nos espera é uma 

enchente ou uma seca – é melhor estar preparado para as duas 

possibilidades. Não se deve esperar que as estruturas, quando (se) 

disponíveis, durem muito. Não serão capazes de agüentar o 

vazamento, a infiltração, o gotejar, o transbordamento – mais cedo 

do que se possa pensar, estarão encharcadas, amolecidas, 

deformadas e decompostas.  Autoridades hoje respeitadas amanhã 

serão ridicularizadas, ignoradas ou desprezadas; celebridades serão 

esquecidas; ídolos formadores de tendências só serão lembrados 

nos Quiz Shows da TV; novidades consideradas preciosas serão 

atiradas nos depósitos de lixo; causas eternas serão descartadas por 

outras com a mesma pretensão à eternidade (embora, tendo 

chamuscado os dedos repetidas vezes, as pessoas não acreditem 

mais); poderes indestrutíveis se enfraquecerão e se dissiparão, 

importantes organizações políticas ou econômicas serão engolidas 

por outras ainda mais poderosas ou simplesmente desaparecerão; 

capitais sólidos se transformarão no capital dos tolos; carreiras 

vitalícias promissoras mostrarão ser becos sem saída. (BAUMAN, 

2005, p. 58). 

 

Nesse contexto, inserem-se as políticas de cooperação entre os países, acordos e medidas 

transacionais que, ao criarem as condições para que a circulação de capitais ocorra de forma 

cada vez mais fluída, podem ser consideradas políticas do capital.  

Desde os anos 80 o avanço das tecnologias de informação e automação tem provocado 

mudanças estruturais em diversos setores da economia, especialmente aqueles que outrora 

geravam mais empregos. Assim, no bojo dos financiamentos multilaterais e mecanismos de 

avaliação dos mais variados, elaboram-se metas comuns a serem cumpridas, 

 

Tendo transferido a maior parte de suas tarefas intensivas em mão 

de obra e capital aos mercados globais, os Estados têm muito 

menos necessidades de suprimentos de fervor patriótico. 

(BAUMAN, 2005, p.34). 
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Ao mesmo tempo em que desenvolvem as tecnologias, as políticas do capital desenham novos 

cenários culturais como, por exemplo, uma crescente concentração nos investimentos 

relacionados à chamada Economia Criativa. Nessa perspectiva, o aumento na oferta de bens 

imateriais, especialmente aqueles cujo impacto se dá na subjetividade, tem sido um fenômeno 

tão aprofundado por autores que acompanharam tal desdobramento ao longo de décadas, 

como Delleuze e Guattari (1995, 1996, 1997), Negri (2001) e Bauman (2001) entre outros.  

Conforme previsto por Debord (1999) a chamada Cultura do Espetáculo atualiza-se por meio 

de sua programação 24 horas, pautada pelo fetiche da mercadoria (expressão Marxista que se 

estendeu a um universo de produtos, sonhos, celebridades ou histórias possíveis de serem 

mercantilizadas).  

Ao descrever as estratégias de sedução que se articulam nos campos econômico e 

sociocultural, Bauman (2005) reitera como a beleza passou a ser uma qualidade do 

acontecimento, não mais do objeto. As novas formas de trabalhar, estudar, enfim, de viver, 

tornam-se algo a ser atualizado permanentemente, como a última moda em voga. 

Prevalece a noção de obsolescência programada que permeia a demanda pelo consumo fácil, 

rápido e descartável... o termo “fidelização às marcas” se espalha de forma camuflada no 

campo cultural para condenar os consumidores à eterna atualização: os acessórios ou insumos 

são incompatíveis com as versões anteriores, o que também se estende aos sistemas 

operacionais e termos das licenças para o uso dos softwares, que chegam “embutidos” nos 

aparatos digitais.  

A primeira década dos anos 2000 também foi marcada por uma ênfase desenvolvimentista na 

capacitação para o assim chamado mundo digital, o que se refletiu na valorização de 

determinadas competências. Cito aqui as mais recorrentes, conforme observado em alguns 

documentos que oferecem diretrizes e subsídios para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação aplicadas ao currículo em diferentes níveis de ensino (UNESCO, Canadá, 

Estados Unidos, OCDE, Brasil): saber trabalhar em equipe, saber resolver problemas, saber 

pensar de forma crítica, saber se expressar e compreender diferentes linguagens (audiovisual, 

escrito, visual, falado) e gêneros textuais. 

Inclui-se nessas abordagens a importância da audiência para os programadores dos espaços 

midiáticos transnacionais, o que pode ser relacionado também com a criação de novas 

demandas, com a oferta de materiais didáticos, as práticas curriculares e uma crescente 

participação do setor privado nas elaborações das políticas públicas na área da educação. No 

Brasil, por exemplo, o mesmo grupo que detém atualmente a maior fatia no mercado de 

telecomunicações (envolvendo participações no setor de telefonia celular, internet e televisão 
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por assinatura) lidera o mercado editorial de livros didáticos; o que refletirá também na sua 

atuação destacada em programas dedicados à formação de professores para o uso de 

tecnologias digitais.    

 

O Meio é a Massagem8  

  

Retomo aqui o panorama histórico iniciado anteriormente como uma aproximação dos 

referenciais teóricos presentes nesta pesquisa.  

McLuhan (1994) desloca as teorias da comunicação para a maneira como a tecnologia 

extrapola o nosso território para uma Aldeia Global como um manto eletroeletrônico: um 

meio que se comunica pelo poder de sua cobertura. Com isso, antecipa algumas discussões 

que passaram a ganhar força ao longo das últimas quatro décadas. 

É importante situar historicamente o momento em que McLuhan (1994) se auto-afirma como 

um Media-Theorist. Os vislumbres de uma crise causada pela revolução técnica em curso, e 

seus impactos na percepção humana, já haviam sido introduzidos vinte anos antes por Walter 

Benjamim. Porém, McLuhan (1994) teve a chance de testemunhar os avanços tecnológicos 

que emergiram no pós-guerra.  

A materialização da guerra como “tecnologia acelerada”, especialmente no campo das 

tecnologias eletrônicas de informação e comunicação, expôs uma estrutura cuja complexidade 

foi traduzida na forma de aforismos. Idéias que continuam atuais, mesmo tendo sido 

colocadas à prova ao longo dos últimos quarenta anos.  

Destaco duas aqui, pela aderência com o tema desta pesquisa, a abordagem dos meios de 

comunicação como extensão do homem (expandindo o próprio pensamento humano), e a 

mimetização da natureza pela tecnologia (consequentemente pela cultura) como algo similar 

ao nosso sistema nervoso: a sua metáfora mais perturbadora pelo caráter imaterial dos 

processos que nele são operados.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Grifo meu sobre um erro de digitação que ocorreu na gráfica quando publicaram a primeira edição em 
português do livro Understanding Media: the extensions of man. Original: Medium is the message. O erro foi 
mantido a pedido do próprio McLuhan. 



  29

 

1.3  CONCEITOS E TEORIAS 

 

1. 3.1 Da mediação às “imediações” 

 

Quando interpretarmos os dados que são gerados por um sistema informacional, somos 

influenciados pela tecnologia utilizada, pelo contexto da nossa observação, por nossas crenças 

pessoais e conceitos, ‘universalizados’ pela ciência, sobre o objeto percebido. Nesse processo 

complexo de compreensão dos fenômenos observados surge uma espécie de contágio entre o 

que se imagina como “real”, por exemplo, na representação visual ou sonora dos dados aos 

quais estamos expostos, e o que se procura para além do que é oferecido pela máquina ou 

sistema informacional.  

E, dependendo do uso que se faz da tecnologia, o poder informacional oscilará segundo as 

especificidades técnicas da máquina (ou conjunto de máquinas popularmente conhecidas pelo 

termo sonar), ou conforme os parâmetros mais valorizados tanto pelos sujeitos que a criaram 

como pelos que a utilizam.  

Retomando a metáfora do sonar como tecnologia de informação, o capitão de um navio 

cargueiro estará atento aos dados sobre a profundidade do leito marinho para não encalhar, a 

tripulação dos navios de pesca industrial será treinada para visualizar os cardumes que podem 

definir a duração da viagem e um arqueólogo verificará a posição dos naufrágios para traçar 

uma rota de descobertas históricas. Em suma, cada um desses sujeitos se depara com um 

mundo submerso que será codificado em um sistema de sons e imagens.  

A fluência na linguagem que foi utilizada capacita o observador na distinção entre duas 

dimensões de análise: a dos sentidos que são produzidos por tal sistema e a dos sentidos mais 

relevantes para o cotidiano de sua própria existência. 

Já os processos comunicativos ocorrem quando tais informações são impregnadas dos 

sentidos que são compartilhados, transformados dialogicamente por meio de interações que 

podem acontecer entre os sujeitos envolvidos.  

O processo de produção cultural será influenciado pela tecnologia utilizada (ou meio), embora 

o sentido da mensagem não seja algo determinado pela mídia em si. Esta é uma das 

contribuições frequentemente mal interpretada de McLuhan (2001), para quem os meios de 

comunicação se configuram como a extensão da própria mente humana. Portanto, ao mesmo 

tempo em que modificam a percepção dos sujeitos acerca das dimensões de tempo e espaço, 

possuem o poder de transformar tanto a sensibilidade como a criação de sentido entre aqueles 

que a utilizam. A mesma tecnologia que estende seu manto eletroeletrônico sobre o planeta 
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conduz a informação na velocidade do som ou da luz. Formam-se, assim, redes digitais para 

além da atmosfera terrestre, trazendo imagens marcianas ou, dos confins de nosso sistema 

solar. McLuhan (2001) considerava a influência dos meios eletrônicos como sendo a própria 

mensagem, aquilo que opera em uma relação direta com o pensamento da audiência. Dessa 

forma, os meios de comunicação como o telégrafo, o rádio e a televisão, cada qual a sua 

época, além de conformarem a linguagem como veículos ou portadores das mensagens, 

influenciam outras linguagens (escrita, oral, visual, gestual), assimilando também elementos 

advindos dos diferentes gêneros e formatos de textos.  

Já Martín-Barbero (2009) aborda as transformações culturais, de forma menos determinista do 

que as ideias defendidas por McLuhan (1994).  

Deslocando o foco da investigação dos meios de comunicação para o contexto latino-

americano e os respectivos processos culturais que influenciam na recepção do público, o 

pensamento de Martín-Barbero (2009) converge para o de outros autores como Ortiz (1994) e 

Canclini (2009) na abordagem dos processos hegemônicos de produção cultural na América 

Latina.  

Em sua obra “Dos meios às mediações”, Martín-Barbero (2009) aprofunda a maneira como os 

sujeitos, ou público, conseguem acessar esse amálgama cultural, retomando a possibilidade de 

uma análise crítica mais relacional do que dualista9 sobre as influências dos meios massivos 

de comunicação nas práticas culturais cotidianas da população.  

A opção do autor pela complexidade como um processo sociocultural intrínseco à formação 

da identidade subjetiva e coletiva encontra-se, sobretudo, a partir da teoria proposta por Morin 

(2011), nas influências que os meios de comunicação exercem no imaginário. Tanto Martín-

Barbero (2009) como Morin (2011) descrevem a ocorrência de um certo hibridismo entre as 

forças que, embora sejam opostas, coexistem no processo de mediação exercido pelos meios 

massivos de comunicação.  

Ambos os autores estruturam tal análise situando historicamente o modo industrial de narrar 

dos folhetins10.  

                                                 
9 Influenciado pelos estudos de Edgar Morin (mais especificamente a obra “O espírito do tempo”) nos quais 
descreve uma série de contradições na maneira como a chamada cultura de massa produz sentido em relação às 
práticas cotidianas da população, Martín-Barbero critica o que considera ser uma tendência dualista nas 
pesquisas sobre os chamados meios de comunicação de massa, principalmente nos trabalhos relacionados à 
chamada teoria crítica elaborada por Adorno e Horkheimer. Ambos se tornaram intelectuais reconhecidos por 
sua produção vinculada à Escola de Frankfurt, criticando na maior parte dos textos o que consideravam como 
sendo um caráter alienante, intrínseco a qualquer obra relacionada ao conjunto de dispositivos informacionais e 
comunicativos que denominaram Indústria Cultural. Para Martín-Barbero, tal abordagem seria insuficiente para 
dar conta da complexidade presente nas práticas culturais latino-americanas. 
10 Romance de folhetim  é uma estrutura de gênero literário em série que, a partir de meados do século XIX, 
consagrou-se como um formato que abarca as influências mútuas, coexistentes, no mercado editorial e no 
jornalístico. 
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Os dispositivos da mediação de massa acham-se assim ligados 

estruturalmente aos movimentos no âmbito da legitimidade que 

articula a cultura: uma sociabilidade que realiza a abstração da 

forma mercantil na materialidade tecnológica da fábrica e do jornal, 

e uma mediação que encobre o conflito entre as classes produzindo 

sua resolução no imaginário, assegurando assim o consentimento 

ativo dos dominados. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 91). 

 

Na medida em que as tecnologias comunicativas passam a se popularizar como elementos 

interdependentes na vida social, a educação problematizadora proposta por Freire se torna 

ainda mais relevante no processo de formação de educadores e educandos, diante de novas 

oportunidades de leituras do mundo. Ao mesmo tempo, a proposta de mediação dos meios de 

comunicação, conforme a perspectiva de Martín-Barbero, conflui para a pedagogia Freireana 

ao reconhecer o cotidiano como espaço de criação coletiva, expondo o que poderia ser uma 

naturalização do processo de formação de consenso social. 

 

As invenções tecnológicas no campo da comunicação acham aí sua 

forma: o sentido que vai tomar sua mediação, a mutação da 

materialidade técnica em potencialidade socialmente comunicativa 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 196). 

 

Uma formação para o uso dessas tecnologias, na medida em que amplia a capacidade dos 

professores e alunos para desvelar as contradições que fazem emergir um sentido comunitário, 

reforça também a apropriação dos meios (e da linguagem audiovisual) para repensar o 

currículo escolar que é vivenciado na prática.  

Nessa perspectiva, a mediação pedagógica ocorre nos momentos em que o professor exerce a 

sua função de meio entre o imaginário e o real, conforme tal relação seja percebida pelos 

alunos. Para isso, deve-se entrar no universo narrativo do aluno.  

Retomando as experiências que tive como professor de história na Reserva Indígena Raposa 

Serra do Sol, quando percebi a necessidade de sair da minha zona de conforto para me 

relacionar com outras cartografias: aquelas que os alunos necessitavam para tecer a própria 

vida naquele determinado território.     

O público era bem heterogêneo: filhos de garimpeiros, militares (havia um pelotão de 

fronteira perto – Oitavo Pelotão – Arco Norte), pequenos comerciantes, funcionários públicos 
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da pequena vila e indígenas, que eram alfabetizados nas aldeias. A maior parte vinha de 

muito longe, em média o percurso entre as aldeias e a escola durava cerca de 3 horas (em 

condições normais). Porém, por causa da precariedade dos caminhos, o ônibus quebrava 

frequentemente dificultando ainda mais a situação.  

Sofri na pele a angústia de não conseguir estabelecer um diálogo pedagógico com os alunos, 

sem conseguir efetivamente ser o professor necessário aquele contexto repleto de situações 

limite. Muitos mal sabiam ler e escrever; a bagagem cultural que eles traziam era muito 

escassa para estabelecer conexões com os conteúdos do currículo esperado (a maioria nunca 

havia lido qualquer revista na vida); não reagiam às minhas provocações; desapareciam das 

aulas; eram submetidos às catequeses etnocêntricas de missionários evangélicos; os interesses 

culturais eram extremamente heterogêneos entre os alunos. No entanto, a escola era nova, e 

logo me animei com a instalação de uma antena parabólica, capaz de captar a programação 

produzida pelo TV Escola.  

O projeto do MEC oferecia uma grade de horários preenchidos com uma série de conteúdos 

desenvolvidos em sintonia com os parâmetros curriculares nacionais.  

Bastaria a funcionária da secretaria escolar, que era a responsável por programar o 

videocassete e... - Qual videocassete? - Programar?! - Não temos fita VHS! – A sala está 

trancada. Só a fulana tem a chave, mas ela está em casa... com malária. 

Neste que considero o meu primeiro laboratório de experiências pedagógicas tinha a 

impressão de estar cavando um buraco na areia molhada, que desmoronava a cada nova 

empreitada. Diante desse emaranhado de situações, aparentemente impossíveis de serem 

resolvidas por mim, faltava um horizonte comum, epistemológico, capaz de vislumbrar as 

possibilidades de encontro no limiar desses mundos tão diversos. Episteme em sua etimologia 

significa o próprio conhecimento, algo que seja percebido ou questionado como tal.  

Uma pedagogia crítica de busca compartilhada pelo conhecimento, de ordem existencialista-

fenomenológica, tal qual nos foi apresentada por Freire (1987), desloca a ideia do ser como 

substantivo para situá-lo como verbo: um devir, ou vir a ser.  

Trata-se de uma transformação ontológica que, como descreve Almeida (2009, p. 46), 

encontra no conjunto da obra de Freire a reivindicação da liberdade para escolher outras 

formas de existência: “O ex-sistere (existir) supõe um ser que toma distância do que vive para 

averiguar o sentido do que é”. A pedagogia proposta por Freire defende uma práxis formada 

pela ação e reflexão sobre o mundo que é compartilhado. Nesse entorno, percebido 

coletivamente, cada um constrói o sentido de sua existência, por meio da leitura e escrita.  
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Em suma: a forma como eu me percebo, na minha relação com os outros, com o lugar onde 

me encontro, com aquilo que Husserl chama de “retorno às coisas elas mesmas”, se completa 

como visão de um mundo que é compartilhado na linguagem.  

Eis então a base teórica que sustentou a presente pesquisa: se a linguagem é aprendida na 

relação com os outros, ela pode ser exercitada para expressar a própria visão dos alunos e 

professores sobre um mundo que é vivido coletivamente. 

Ao pensar em redes de aprendizagem nos deparamos com o desafio de encurtar as distâncias 

epistemológicas entre os sujeitos, o que envolve simultaneamente produção e comunhão de 

sentidos.  

Como afirma Freire (1996, p. 119): “ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao 

educando mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de 

inteligir e comunicar o inteligido. (...) E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele”.    

Na minha experiência na Reserva Indígena Raposa do Sol, os muros que separavam a escola e 

a comunidade local encontravam-se nos conteúdos dos livros didáticos, totalmente 

descontextualizados da realidade vivida pelos alunos. 

Carecíamos de ações conjuntas para empreender a modelação mútua de um mundo comum, 

cujas estruturas ainda não pareciam consistentes para os que se encontravam na escola.  

Uma espécie de cognição como descreve Varela (1993), que precisava se consolidar naquele 

tempo e espaço compartilhados através de uma ação efetiva: história do acoplamento 

estrutural que faz emergir um mundo. 

Algum tempo depois foi possível perceber que aqueles problemas eram apenas a parte visível 

de uma série de outros, mais estruturais, que atingiam todo o ensino médio brasileiro11.  

 

1. 3.2  Senso crítico: questão de experiência 

 

Considerando o currículo como um meio de comunicação massivo, os campos de força que o 

estruturam também exercem o poder de representar uma imaginação coletiva, que é 

legitimada pelo poder hegemônico. Porém, graças à ampliação do acesso aos meios de 

gravação e exibição de vídeos, têm aumentado as possibilidades de mediações pedagógicas 

dos professores sobre as imediações da escola.  

Dessa forma, o presente trabalho desenvolveu a hipótese de que a produção de textos 

audiovisuais e seu compartilhamento na internet estimulam a criação de espaços mais 

permeáveis entre escola e comunidade, alunos e professores, dando transparência aquilo que 

                                                 
11 Os dados valem um quadro à parte, descrito no próximo capítulo. 
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Apple (2006, p. 126) descreve como sendo “a importância do conflito no currículo para 

mostrar como o conhecimento está divorciado dos reais atores humanos que o criaram”. 

Tecnologias como telefones celulares, tablets e outros dispositivos, dada sua mobilidade e 

taxas crescentes de acesso, começam a se popularizar como um vetor para co-produzir e 

compartilhar conhecimento por meio de práticas colaborativas já não mais restritas ao espaço 

escolar. Utilizadas como meios para representar a realidade, cada vez mais acessíveis aos 

alunos e professores, reivindicam sentido dentro e fora das escolas.  

O objetivo principal da co-criação de textos audiovisuais, proposta nesta pesquisa, busca o 

desenvolvimento do senso crítico a partir das relações entre currículo, mediação e território. 

Não se trata de algo a ser forjado a ferro e fogo pelos professores, ou arrancado a fórceps da 

cabeça dos alunos, mas sim o resultado de uma relação dialógica, no sentido proposto por 

Freire (1996): o diálogo como uma prática de liberdade, na qual ambos (educadores e 

educandos) diante das leituras de mundo em que se encontram representados, desenvolvem a 

consciência crítica como um posicionamento frente à realidade. O que pode ser 

complementado pelas contribuições de Apple (2006) em relação à necessidade de se exporem 

as diferenças e contradições presentes no currículo formal, sustentando justamente o atrito 

resultante de tais conflitos como uma força capaz de gerar mudanças.  

A noção de alfabetização crítica é a essência do trabalho de Freire sobre a qual, segundo 

Gadotti (2001): 

 

(...) o diálogo fornece a ligação entre as formas orais e letradas de 

interpretar, compreender e transformar o mundo. Não é uma 

questão de primeiro falar, em seguida desenvolver habilidades de 

leitura, e depois aprender a escrever. Pelo contrário: falar, ler e 

escrever são partes inter-relacionadas de um processo de 

aprendizagem ativo e de transformação social. As palavras que as 

pessoas usam para dar significado a suas vidas são formadas, 

criadas e condicionadas pelo mundo em que habitam. (GADOTTI, 

2001, p. 23). 

 

Perceber os condicionamentos nos quais professores e alunos estão submetidos, implica o que 

denomino um “estar diante”: ato de distanciamento que é, ao mesmo tempo, um estado de 

abertura ao mundo que está sendo apresentado.  

Portanto, ao invés de uma atitude passiva, esse “estar diante” será considerado aqui como uma 

ação necessária para separar-se dos instrumentos que promovem o consenso como uma forma 
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de reproduzir ou ocultar as desigualdades sociais. Isso seria um passo anterior à busca 

conjunta daquilo que Freire denomina temas-geradores, cuja prática se estabelece como um 

processo dinâmico de transformação de si próprio e de um mundo que é compartilhado pela 

comunicação, o que para Freire (1996) se define na prática do cotidiano e com o outro, nas 

trocas que somos capazes de fazer com os outros.  

Tal comunicação pode ser compreendida como aquilo que viabiliza a emergência de uma 

pedagogia do conflito que, conforme as características descritas por Gadotti (2001), pretende 

desvelar os interesses que organizam a sociedade. 

 

1. 3.3  Do currículo 

 

Em questão de poucas décadas deixamos de ver os computadores como equipamentos 

restritos a um escritório ou laboratório de informática das escolas. Em um espaço 

relativamente curto de tempo, o que eram máquinas pesadas e “impessoais” se 

metamorfosearam em dispositivos móveis conectados à internet (como telefones celulares, 

laptops e tablets) e equipados para captar, processar e transmitir imagens. 

Em pesquisa realizada em 2003 sobre os usos que os adolescentes faziam da Internet, Martín-

Barbero (2008) percebeu que nas escolas em Guadalajara (México) as atividades produziam 

menos interação entre os alunos em comparação com a própria casa dos alunos e com os 

cibercafés. Estes últimos foram os que obtiveram maiores índices de interação, demonstrando 

o descompasso entre os usos cotidianos que os jovens faziam da informática e as propostas de 

mediação pedagógicas nos laboratórios das escolas.    

As relações de ensino e aprendizagem que atualmente se configuram nas escolas brasileiras 

convivem com uma multiplicidade de fontes de informação e comunicação inéditas na nossa 

história. Além dos diversos dispositivos tecnológicos capazes de registrar e transformar 

imagens em movimento e fotográficas (câmeras digitais, telefones celulares, filmadoras e 

jogos portáteis), alunos e professores contam também com diferentes objetos de 

aprendizagem na forma de conteúdos multimídias disponíveis para serem incorporados ao 

currículo.  

Mas, utilizando a tecnologia, a escola também pode se configurar como espaço de criação, 

expandindo-se como espaço de ação da cultura das redes, que segundo descreve Beiguelman 

(2008), 

seria um espaço informacional mediado por redes de comunicação 

que vêm implodindo sistematicamente não só as noções de 

distância e localidade, mas também os limites entre os lugares da 
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arte, da propaganda e da informação, por um lado, e as relações 

entre lugar e não lugar, por outro. (BEIGUELMAN, 2008, p. 190). 

 

Tudo isso compõe um poder de representação simbólica e construção de sentido que invade a 

nossa vida cotidiana; em muitos casos implicando interesses divergentes, identidades e 

discursos que acabam sendo fortalecidos ou enfraquecidos na construção do currículo. 

 

Mídia: quem paga a conta? 

 

Segundo Bakhtin (2004), a comunicação implica um ato dialógico: a combinação das formas 

discursivas verbais com uma dimensão social composta pela sua interação com outros 

enunciados, com os participantes e seus valores, dentro de um determinado contexto espaço-

temporal. Porém, quando se trata de ambientes em rede, perceber todas as intencionalidades 

envolvidas na propagação de determinados conteúdos (em detrimento de outros), bem como 

nas ações comunicativas, é uma tarefa sobre-humana. Dadas a quantidade e a complexidade 

dos dados que são gerados para serem interpretados, podemos estar nos referindo a milhões 

ou bilhões de pessoas. Portanto, monitorar algo nessa dimensão exige o aprimoramento das 

relações entre homens e máquinas.  

O interesse ou curiosidade a ser despertada também poderá variar, conforme os anseios do 

público para o qual foi estruturado o conteúdo, poder de representação cultural dos atores 

envolvidos na sua respectiva criação, e os dispositivos utilizados.  

Porém, é importante considerar como se manifestam os interesses nessa relação, conforme 

lembra De Kerckhove (2009):  

 

Na televisão as imagens não vêm da experiência pessoal, mas do 

trabalho de uma equipe de produção profissional, frequentemente 

influenciada pelas medições de audiência e estudos de mercado. As 

sondagens lidam não com particulares ou gostos e escolhas 

individuais, mas com números. Logo, a medição de audiências e a 

programação televisiva que dela depende são dirigidas à 

consciência coletiva e não à privada. (DE KERCKHOVE, 2009, p. 

224). 

 

Há uma relação simbiótica entre o sistema de financiamento da mídia televisiva, por exemplo 

(baseado na venda de espaços para publicidade, propaganda política ou até mesmo ambos em 
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um mesmo comercial com duração de trinta segundos) e a criação e difusão daqueles 

conteúdos que são apresentados como sendo “os mais relevantes” no âmbito cultural do país. 

Tanto o mercado publicitário como as emissoras de televisão recorrem aos mesmos 

instrumentos para verificar a audiência dos programas. Portanto, há uma correlação entre os 

relatórios gerados minuto a minuto pelos institutos de pesquisa para monitorar o interesse da 

população na programação televisiva12.  

Tais dados refletem no tempo que será destinado a cada assunto (medidos pela sua recorrência 

em termos de reprises e novas edições durante certo período). Já quando se trata de mensurar 

o interesse nos conteúdos e outros recursos compartilhados entre as pessoas que participam de 

redes sociais na internet, há mecanismos específicos que consideram a influência dos atores 

envolvidos no processo, o nível de envolvimento das pessoas com os conteúdos em relação à 

repercussão obtida.  

Essa problemática da falta de interesse nos conteúdos oferecidos deveria refletir nas tomadas 

de decisão em relação ao currículo, uma vez que interfere também na reprodução social, 

conforme ressalta Sacristán (2000): 

 

O fracasso escolar, a desmotivação dos alunos, o tipo de relações 

entre estes e os professores, a disciplina em aula, a igualdade de 

oportunidade, etc. São preocupações de conteúdo psicopedagógico 

e social que têm concomitâncias com o currículo que se oferece aos 

alunos e com o modo como é oferecido. Quando os interesses dos 

alunos não encontram algum reflexo na cultura escolar, se mostram 

refratários a esta sob múltiplas reações possíveis: recusa, confronto, 

desmotivação, fuga, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 30). 

 

 A queda da audiência é vista aqui como metáfora para a evasão escolar13, principalmente 

entre jovens, sob a lente do currículo prescrito de forma descontextualizada.  

De volta ao exemplo do sonar, há uma complexidade a ser considerada quando observamos as 

nuances entre o que as imagens oferecidas representam sobre o fundo do mar “real” e o que é 

                                                 
12 No Brasil apenas uma empresa oferece esse serviço: Ibope. O relatório mais difundido deste instituto é 
configurado pelas especificidades de um instrumento de medição denominado People Meter. Tal aparelho é 
instalado em televisores de um grupo de pessoas que são mantidas em anonimato. Cada ponto do relatório 
corresponderia a 75 mil moradores da grande São Paulo e do Rio de Janeiro, selecionados por amostragem como 
sendo representantes de toda a população brasileira. Esse sistema de coleta de informações está baseado em 
amostragem.  
13 Os dados valem um quadro à parte, no próximo capítulo. 
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visto por meio de um “conjunto de lentes e filtros” estruturado para oferecer sentido à 

imaginação de quem as está utilizando.  

Ver as imagens que nos chegam mediadas é estar diante de uma necessidade fundamental: 

tentar compreender aquilo que, segundo Morin (1977), seria o exercício da função de meio. 

Dessa forma, a mediação se dá nas experiências que o objeto de estudo (fundo do mar, por 

exemplo) pode suscitar no momento da observação em correlação com o que seriam os 

conteúdos legitimados pelo saber organizado, com aquilo que se convencionou chamar de 

“ciência”, e que vem traduzida na forma de um currículo ao longo dos diferentes níveis de 

estudo (desde o ensino fundamental até os cursos de pós-graduação).  

A difusão da imagem do sonar, por exemplo, ao provocar a curiosidade de diferentes pessoas 

estimula também o desejo de ampliar as experiências diretas com tal objeto (seja mergulhando 

nas profundezas do oceano, estudando e compartilhando informações, solicitando ou 

oferecendo financiamento para mais pesquisas ou apenas assistindo aos vídeos-documentários 

sobre novas expedições). Tal envolvimento não decorre do meio tecnológico utilizado 

(medium ou mídia), mas sim pela mediação na qual o observador pode perceber a confluência 

entre o que pode ser experimentando diretamente em relação a um mundo imaginado. Seria 

então possível reconhecer algo do repertório (ou programa) que está operando no imaginário, 

de acordo com os conhecimentos e intencionalidade dos observadores, além das interfaces e 

outras características do próprio sistema em questão... Os conceitos com os quais cada 

cientista estrutura a sua visão de mundo são mutáveis (assim como os métodos e tecnologias 

adotadas pela ciência). Mas, a curiosidade científica será a força constante que caracteriza os 

cientistas. Em qualquer época ou local. 

Graças a ela renova-se o sentido de aprofundar as investigações; seja validando ou refutando a 

consistência dos conceitos, seja estabelecendo a mediação entre o que foi imaginado até então 

(estabelecido como um programa ou currículo organizado) e o que percebemos de “real” com 

nossas experiências.  

Explorar, portanto, as tecnologias ou meios que ampliam o conhecimento é uma atividade 

guiada pela curiosidade presente nas nossas ações.  

Ao serem aplicadas ao currículo estarão produzindo o sentido de se envolver com certos 

conteúdos, mediados de acordo com as práticas pedagógicas. Atualmente, a produção 

audiovisual dos alunos não reflete essa possibilidade, conforme demonstram os dados a 

seguir.  

 

 

 



  39

 

 

Brasil e Cultura Digital 

 

O crescimento desigual no acesso da população mundial às tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) tem sido amplamente divulgado em pesquisas realizadas ao longo dos 

últimos 15 anos por algumas organizações, internacionais (UNESCO, Banco Mundial), e 

nacionais (CGI.br14).  

A produção, análise e disseminação desses dados estão vinculadas à elaboração de diretrizes 

para auxiliar os países no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor, 

influenciadas também pelas políticas do capital. Os avanços são notáveis, e tiveram um 

impulso mais significativo a partir de 2001: tanto na quantidade de computadores por 

domicílio, quanto em relação ao acesso à internet banda larga. Porém, no Brasil, assim como 

em outros países em desenvolvimento, a gravidade dos contrastes sociais tende a piorar na 

medida em que a informatização da economia e os pré-requisitos impostos pela cultura digital 

se intensificam. Ainda convivemos com muitas discrepâncias entre o uso das TIC em áreas 

rurais em comparação com áreas urbanas, por exemplo. Há também diferenças tecnológicas e 

educacionais que variam de acordo com as faixas etárias, regiões geográficas do país, ou em 

relação aos níveis socioeconômicos da população.   

Além das características demográficas e físicas, os muros erguidos em volta das tecnologias 

de comunicação e informação possuem fundações de natureza cultural e epistemológica – 

portanto, de maior complexidade para serem investigados. Não basta apenas ampliar o acesso 

à tecnologia. A não ser que a proposta seja criar novos consumidores. Portanto, as 

circunstâncias que definem tal panorama não se transformam em um passe de mágica 

tecnológica, desconectadas das estruturas simbólicas que as mantém.  

A criação de sentido sobre o papel da tecnologia acontece no campo da percepção (refletindo 

diferentes visões de mundo), e reflete a maneira como os fenômenos são vividos pelos 

sujeitos.  

Percebe-se nos vídeos mais assistidos em repositórios abertos como o Youtube15, por 

exemplo, que o consumo de produtos midiáticos patrocinados é muito maior do que a 

publicação de conteúdo criado pelos usuários (17,2%) em relação ao restante (trechos de 

                                                 
14 O CGI.br - Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado em 1996, através de portaria 
interministerial. É composto por membros do governo brasileiro, do setor empresarial, do terceiro 
setor e da comunidade acadêmica. Para mais informações: www.cgi.br 
 
15 www.youtube.com.br 
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vídeos copyright, propagandas e vídeos de empresas parceiras), conforme pesquisa 

divulgada pelo State of media 201116. 

 

 
Gráfico 1. Tipos de vídeos mais assistidos no Youtube. 

 

Em termos epistemológicos, a mediação de um professor, jornalista ou cientista é capaz de 

atribuir mais relevância ao objeto em questão quando o mesmo consegue mobilizar a 

curiosidade da sua audiência. Mais do que meros receptores ou consumidores da imagem em 

si (quer ela seja representada por meio de um sonar, de uma câmera operada por um robô 

escrutinando o solo marciano ou a bordo de um barco percorrendo o Rio Amazonas), o 

público pode ser educado para criar textos audiovisuais que expressam e estimulam a própria 

curiosidade sobre o objeto ou imagem em questão. Dessa forma, alunos e professores podem 

delinear os próprios percursos, segundo Hernández (2007), como “catadores da cultura 

visual”: participando de projetos que explorem como “as manifestações da cultura visual 

mediam os discursos por meio da construção de narrativas que contribuam para a produção de 

representações de mundo e dos sujeitos” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 90).  

Tal processo se desenvolve com a vivência das condições de produção que editam as palavras, 

imagens e sons escolhidos para construir um sentido; conforme as características do meio ou 

mídia utilizada (canal de vídeo na internet e/ou redes sociais digitais, mapa, programa de 

televisão, revista ou livro didático) e o contexto que “emoldura” o lugar onde acontecem as 

experiências dos alunos e professores. Em suma, o uso crescente das tecnologias de 

comunicação e informação também configura as redes de produção de sentido que outrora 

                                                 
16 Foram computados os 100 vídeos mais assistidos, considerando o tipo de conteúdo durante o período de 30 
dias em janeiro de 2010. 
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ancoravam-se na aparente solidez de suas instituições mais representativas para a 

concepção de trabalho, de ensino e aprendizagem, e para a percepção nas relações de espaço-

tempo.  

A adoção e distribuição de tablets para professores e alunos em toda a rede de ensino 

nacional, coincide com o período de realização desta pesquisa. Portanto, tal contexto confirma 

a relevância da reflexão sobre o papel que as tecnologias de comunicação e informação 

podem desempenhar quando aplicadas à educação.  

 

Um currículo sob qual medida? 

 

Para os autores Apple (2006), Goodson (2007), Young (1971) o currículo perpetua uma 

ordem social desigual possível de ser constatada a partir de uma abordagem histórica de 

reprodução e dominação cultural e econômica.  Conforme afirma Apple (2006, p. 76), “a 

educação é tanto a ‘causa’ quanto o ‘efeito’. A escola não é um espelho passivo, mas uma 

força ativa, que pode também servir para legitimar as forças econômicas e sociais e as 

ideologias tão intimamente conectadas a ela”.  

Já Goodson (2007, p.243) se refere ao currículo como algo “basicamente inventado como um 

conceito para dirigir e controlar o credenciamento dos professores e sua potencial liberdade 

nas salas de aula”. 

É de fundamental importância identificar no sistema educacional brasileiro os riscos 

implícitos na prevalência de um determinado programa, caso o mesmo esteja reforçando 

certas desigualdades sociais. Na medida em que se estende homogeneamente para toda a 

população, a despeito das diferenças locais ou regionais, tal programa se configura como 

sendo um currículo prescrito, também chamado de formal ou normativo.  

Descreverei no próximo capítulo alguns dados demográficos para justificar a relevância de se 

buscar novas práticas curriculares para a educação básica brasileira, tendo como ponto de 

partida uma possível correlação entre a exclusão social de determinados grupos e o que 

chamarei de um currículo alienado (descontextualizado da vida cotidiana e desprovido de 

sentido). O currículo como programa, e as interfaces adotadas, refletem as escolhas políticas 

da sociedade, definindo também diferentes níveis de exclusão de acordo com o quadro de 

análise de quem os observa. Ao alienar-se das necessidades cotidianas dos distintos grupos 

sociais de nosso país, tal currículo gera uma forma recorrente de exclusão capaz de ser 

analisada sob diferentes parâmetros17: desinteresse dos alunos; baixa aprendizagem, 

desmotivação, maiores índices de repetência e evasão escolar em determinados grupos 
                                                 
17 Assunto a ser abordado no próximo capítulo. 
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sociais, etc. Goodson (2007) defende um retorno ao que seria a essência do papel da escola 

em sua missão de transformar o futuro social dos alunos. Nessa perspectiva, o autor descreve 

a “aprendizagem narrativa como um tipo de aprendizagem que se desenvolve na elaboração 

e na manutenção continuada de uma narrativa de vida ou de identidade”. Ou seja, por meio de 

“uma aprendizagem dentro do contexto da vida, é que captamos algum sentido na questão do 

engajamento com a aprendizagem, em sua relação com pessoas vivendo suas vidas” 

(Goodson, 2007, p. 249). 

 

Por um outro currículo 

 

Por meio das tecnologias informacionais e comunicativas, a produção dos alunos pode se 

conectar às inúmeras outras redes que se estendem muito além do âmbito escolar formal.  

A concepção de currículo narrativo surge aqui como potência, um devir a ser tecido (de forma 

rizomática18 e não pela linearidade) de acordo com histórias de vida e práticas cotidianas de 

alunos e professores que o significam por meio da criação e curadoria dos textos audiovisuais, 

bem como pela maneira com a qual os compartilham19 nos ambientes em rede. 

Histórias que criam afetos e conexões entre identidades individuais e coletivas. Ganham vida 

cruzando caminhos na internet, como cibernarrativas que, nas palavras de Leão (2004), 

 

(...) se apresentam como ações cartográficas simultaneamente 

reveladoras do sentido de self e dos links entre os grupos. À medida 

em que o compartilhamento de experiências estimula a 

generosidade e que todo o processo narrativo implica numa 

organização dos conteúdos internos e da memória, as 

cibernarrativas são exemplos de práticas coletivas. (LEÃO, 2004, 

p. 177).  

 

                                                 
18 Termo difundido por Deleuze e Guatarri (1995) para se referir ao rizoma como uma rede de interações entre 
aspectos da cultura em relação ao funcionamento das máquinas que produzem subjetividade, e que se justificam 
neste trecho como possibilidade de agenciamentos coletivos. Aqueles que, por serem “atos imanentes à 
linguagem”, são definidos pelo complexo redundante do ato e do enunciado que o efetua necessariamente (1995. 
Mil Platôs, vol. 2, p.18). 
 
19 Tal concepção será aprofundada mais adiante, como categoria de análise. 
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Latour20 (2010, p. 5) define rede como um conceito que ajuda a redistribuir e realocar 

ações, mediante um princípio que denominou reversibilidade, no qual “um ator não é nada 

mais do que uma rede, ao mesmo tempo, uma rede não existe sem atores”. Tal princípio 

transforma completamente as noções de tempo e espaço, que passam a ser definidos não mais 

pela duração ou distância, mas em termos da densidade de conexões possíveis em um 

emaranhado de conduítes, pontes e hubs.  

McLuhan também descreveu as mudanças que a eletricidade provocava em nossa própria 

corporeidade21, e em nossa forma de incorporar as tecnologias, considerando a velocidade 

que os circuitos elétricos oferecem às transferências de informação. A ubiquidade tecnológica 

estaria sendo prevista por McLuhan como a peculiaridade de poder estar aqui conversando ao 

telefone, por exemplo, e ao mesmo tempo lá... em outra parte 22.  

Um currículo em rede estará situado no campo do imprevisível, viável apenas mediante uma 

arquitetura aberta, descentralizada, que leve em consideração a complexidade com a qual os 

sujeitos formam continuamente as suas redes. Portanto, impossíveis de serem controladas ou 

conciliadas com as sequências lineares de aprendizagem que são preconizadas pelos 

currículos prescritivos, típicos dos modelos de educação utilitarista.  

A base epistemológica para tal currículo se funda no saber que vem da experiência dos 

sujeitos, que, tal como descreve Bondía (2002, p.27), é “o que se adquire no modo como 

alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos 

dando sentido ao acontecer do que nos acontece”.  Experiência abordada aqui não como um 

acontecimento em si, mas como aquilo que nos sucede quando somos atravessados por meio 

dos nossos sentidos. Como condição para nos abrirmos a esse processo de atravessamento 

está um movimento de retorno ao próprio corpo que percebe o mundo ao seu redor, não como 

um processo determinado, ou controlado, que ocorre desde “fora para dentro”. Algo, portanto 

distinto do que se convencionou chamar de experimento porque, segundo Bondía (2002): 

 

não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas 

somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, 

um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma 
                                                 
20 LATOUR, Bruno. Networks, societies, Spheres: reflections of an Actor-network Theorist. Conferência 
apresentada em Los Angeles, Califórnia, no dia 19 de abril durante o International Seminar on network theory: 
network multidimensionality in the digital age. Publicada no International Journal of Communication, abril, 
2010. Tradução nossa. 
 
21 Grifo nosso. 
 
22 Em entrevista com Derrick de Herchove, que foi assistente de McLuhan, percebe-se na entonação da frase um 
jogo de palavras que escapa nas versões escritas, especialmente as traduções brasileiras: You are here and 
T...here. (tradução nossa). A entrevista em vídeo está disponível em anexo. 
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humana singular de estar no mundo que é por sua vez uma ética 

(um meio de conduzir-se) e uma estética (um estilo). (BONDÍA, 

2002, p. 27). 

 

Essa perspectiva contribui para a reflexão sobre as práticas de mediação pedagógica, ao 

mesmo tempo em que aponta para a criação de textos audiovisuais como uma maneira de 

aprender a “estar diante”: um gesto de abertura que os sujeitos realizam para se apropriar do 

saber, percebendo-o como um resíduo que decorre do processo de dar sentido à própria 

existência.  

É especialmente para essa prática que se insere como proposta de mediação a promoção de 

algumas experiências comunicativas utilizando a criação de textos audiovisuais.  

A possibilidade dos alunos e professores se reconhecerem como co-autores nesse processo 

desenvolverá aquilo que está sendo considerado aqui como o próprio currículo narrativo: um 

conjunto de práticas referentes à narrativa dos envolvidos, e que incorpora outras dimensões 

também citadas nos estudos da cultura digital por meio da tríade narrativa, curadoria e o 

compartilhar23 (Jenkins, 2009, Benkler, 2006, Anderson, 2004).  

Ambas dimensões implicam novos eixos epistemológicos e ontológicos para ressignificar a 

mediação pedagógica nos possíveis territórios de convivência. Portanto, a importância do 

território será abordada em convergência com as outras três, como uma quarta dimensão do 

próprio currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Grifo e traduções minhas. Prefiro utilizar o verbo compartilhar para o termo sharing, ao invés de 
compartilhamento (termo que implica também um outro sentido). 
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1. 3.4  Do território 

 

Todos os dias eu caminho do meu apartamento, situado em um dos lados do istmo até o 

Science Hall, que fica do outro lado, um passeio através da State Street que me toma cerca de 

vinte e cinco minutos. Os amigos me perguntam: Por que você faz isso? Eu respondo: Mas 

você também faz isso. A diferença é que o corredor que você atravessa do quarto para 

estudar, e depois voltar novamente, é curto. Meu corredor, para a mesma finalidade de 

transformar a mim mesmo, para frente e de volta de um ser biológico a um ser cultural, é 

longo. Do comprimento da State Street. 

 (Yi-Fu Tuan, 2012) 

 

O território será estudado aqui não como um espaço totalmente externo, um ponto geográfico 

que também é chamado de meio ambiente, mas como aquilo que se forma em relação às 

experiências que os sujeitos têm do mesmo. Nesse sentido, estará situado no campo da 

percepção que, como visto, será cada vez mais influenciada pelas tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

Por uma reviravolta epistemológica 

 

Retomo aqui a minha prática pedagógica na Reserva Indígena Raposa Serra do Sol para situar 

o meu processo de aproximação e articulação teórica com esse tema.  

Eu não vislumbrava nenhum recurso disponível para superar a questão de um currículo 

prescrito, apartado do contexto local. Por exemplo, o livro didático que dispúnhamos era 

standartizado para dar conta de uma rede nacional que é composta por mais de 5.500 

municípios. O capítulo em que estávamos descrevia alguns motivos relacionados à Primeira 

Guerra Mundial: a industrialização em São Paulo, o fim do ciclo do Café, a influência das 

vanguardas artísticas no modernismo brasileiro... assuntos que me pareciam complexos 

demais para serem abordados de uma maneira linear, como por exemplo: isso levou aquilo, 

que causou aquele outro.  

Considerando o contexto de vida dos alunos24, as dimensões sociais e culturais em que 

estavam inseridos, aqueles conteúdos eram a própria encarnação do Surrealismo (no sentido 

figurado do termo).  

                                                 
24 Inúmeros autores já abordaram a dificuldade que as pessoas iletradas têm em relação ao pensamento linear, tão 
necessário à perspectiva histórica tradicional, o que implicaria também na necessidade de alternativas. 
Posteriormente, os Media Studies retomaram o tema para abordar o impacto da linguagem televisiva e 
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Eu entendia a minha autonomia como professor limitada a criar estratégias para “cumprir”, 

na medida do possível, com o que seriam conteúdos previstos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. Mas, nas minhas tentativas de buscar por algo que ali 

pudesse ser explorado conjuntamente nada parecia ter o efeito desejado.  

Até que, certo dia, um evento desconfortável produziu uma espécie de epifania pedagógica... 

um choque com força suficiente para me motivar na direção de uma transformação radical nos 

meus esforços.  Coloquei um mapa do Brasil na parede da sala de aula, e pedi para os alunos 

do segundo ano (ensino médio) indicarem o local onde estávamos.  

Ninguém sabia (cerca de 30 alunos). Ampliei o desafio para o estado Roraima... nada...  

-São Paulo? Rio de Janeiro?  

-Algum ponto lá pra baixo... 

 

O início de uma didática aplicada ao território 

 

Percebi que o mapa, assim como todos os outros materiais didáticos ali disponíveis, não 

representava um conteúdo relevante para o meu público. Aliás, provavelmente, o que os 

alunos precisavam conhecer ali seria algo distinto do que estava sendo prescrito pelo currículo 

escolar. A partir daquele momento, decidi abandonar completamente o tal “livro didático” 

para seguir a minha intuição na tentativa de descobrir como poderia vir a ser o professor que 

precisava me tornar, no contexto em que me encontrava.  

Seria preciso que me tornasse um mestre ignorante, no sentido da emancipação intelectual 

proposta por Rancière (2011) como: 

 

essa reflexão, essa volta sobre si mesmo, que não é pura 

contemplação de uma substância pensante, mas a atenção 

incondicionada a seus atos intelectuais, ao caminho que descrevem 

e à possibilidade de avançar sempre, investindo a mesma 

inteligência na conquista de novos territórios. (RANCIÈRE, 2011, 

p. 61). 

 

Saímos da sala de aula e fomos andar pela vila. Solicitei aos alunos que descrevessem a 

divisão das ruas e do comércio local, que podia variar entre quitandas e revendas de material 

                                                                                                                                                         
cinematográfica sobre o pensamento, comparando-a com como a oralidade e a escrita. Ver McLuhan (1964), 
Flusser (1988), Kerkhove (2009). 



  47

de construção, peças mecânicas, lojas para turistas estrangeiros – às vezes tudo isso no 

mesmo local. 

O objetivo da missão era fazer um levantamento dos principais pontos de atração para onde 

convergiam os fluxos – pessoas, carros, informações, dinheiro (cambistas, o posto da fronteira 

com a Venezuela, o da Polícia Federal, o batalhão do exército, a receita federal, posto de 

saúde). Justamente nesse período, entre 2000 e 2001, a Venezuela havia entrado em uma 

profunda crise econômica e política cujos impactos na moeda eram percebidos no dia-a-dia.  

A capacidade de reconhecimento e adaptação dos alunos era muito superior a minha: a 

escassez de certos produtos no mercado venezuelano refletia nos preços praticados na 

pequena vila, seguiam a oscilação dos valores das moedas (Dólar, Bolívar e Real).  De volta à 

sala de aula, foi possível começar a estabelecer algumas conexões com os conteúdos de 

história a partir do que os alunos puderam vivenciar sobre economia. Por exemplo, a Lei da 

Oferta e da Procura em relação às flutuações cambiais, conforme eram anunciadas 

diariamente no telejornal nacional, deram um novo sentido ao capítulo do livro sobre a quebra 

da bolsa em 1929 e seus efeitos aqui no Brasil25.  

Percorrer o território foi uma forma de conexão com histórias de vida, com pessoas que 

ganharam ou perderam muito dinheiro, festas, amores e desencantos. Estabeleceu-se, 

espontaneamente, uma curadoria coletiva, no sentido daquilo que o grupo reuniu para ser 

“cuidado” como sendo significativo para a compreensão daquele território. Ou seja, um 

currículo narrativo. 

Descobrimos que a pacata vila havia entrado no mapa midiático: ali naquelas paragens fora 

capturado um facínora (pelo menos esta foi a imagem construída para o “público”).  

A perplexidade da população coincidiu com o sucesso da missão policial hiper-representada 

na televisão, mediante os requintes ficcionais típicos de um formato investigativo 

policialesco. Algumas pessoas conheciam pessoalmente o foragido, e os relatos não 

correspondiam à imagem de violência e periculosidade forjada pelo programa. A descoberta 

dessa possibilidade de aproximação entre a vila e os conteúdos veiculados pela mídia 

televisiva foi muito proveitosa.  

A partir dessas experiências comecei a perceber com os alunos (ainda que intuitivamente) 

como as práticas relacionadas à exploração do próprio território poderiam despertar o 

interesse por temas geradores26: O que é notícia para nós? Qual é o nosso território? Como ele 

é representado pela mídia? Como ocupamos o nosso território? Como registrá-lo? 

                                                 
 
26Posteriormente, essas experiências me serviram de inspiração quando roteirizava objetos de aprendizagem 
voltados para a qualificação profissional. Baseados em um acordo de transferência de tecnologia firmado entre o 
governo canadense e o governo do estado de São Paulo (por meio de uma parceria entre a Secretaria do Emprego 
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A criação dos textos audiovisuais que representam a Amazônia, especialmente na televisão, 

costumam ser enviesados por uma pré-configuração etnocêntrica estruturada pela valorização 

de certos estereótipos (imagens e abordagens pré-fabricadas): idealização da relação homem e 

natureza, por exemplo, o índio ou o sertanejo em sua luta para sobreviver em condições 

naturalmente “inóspitas”; a mercantilização da pobreza. 

A apropriação da representação daquele lugar, envolveria um processo de 

(des)territorialização; no sentido filosófico proposto por autores como Foucault (2001), 

Giddens (2002) Delleuze, Guattari (1995, 1996) para se referir ao processo de reelaboração, 

destruição ou abandono dos territórios humanos, onde as intensidades e agenciamentos27 são 

movidos por componentes subjetivos, sociais, políticos e culturais.  

Martín-Barbero (2009) propõe pensar na apropriação dos meios de comunicação pelo viés das 

práticas que reúnem as culturas populares em torno de uma identidade coletiva, operando, 

portanto, no campo da memória cultural, sob uma lógica diferente das culturas hegemônicas.  

 

Em contraste com a memória instrumental, a memória cultural não 

trabalha com a ‘informação pura’, nem por linearidade 

acumulativa; articula-se, antes, à base de experiências e 

acontecimentos e, em vez de acumular, filtra e carrega. Não é a 

memória a que podemos recorrer, e sim aquela outra, de que somos 

feitos. E isto nada tem a ver com nostalgia, porque a ‘função’ dessa 

memória na vida de uma coletividade não é falar do passado, e sim 

dar continuidade ao processo de construção permanente da 

identidade coletiva. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 258). 

 

                                                                                                                                                         
e das Relações de Trabalho, SERT, e a Fundação Padre Anchieta, FPA), os materiais didáticos compunham um 
método dedicado à educação profissional. Os alunos participavam de dinâmicas em sala de aula, apostila com 
conteúdos de História, Geografia, Matemática, Português. Um material em vídeo é exibido em aula (também 
disponível gratuitamente na internet) para provocar o interesse sobre certos temas complementares aos 
conteúdos. Destaque para o vídeo Território e Desenvolvimento disponível em: 
http://www.peq.sp.gov.br/peq/Home/ConteúdosGerais/tabid/64/Acao/video/Caderno/5/Tema/13/Default.aspx 
(acessado em 20/03/2013). 
27 Conforme descrevem Guattarie; Rolnik (1996, p. 218), “todo agenciamento é, em primeiro lugar, territorial. A 
primeira regra concreta dos agenciamentos é descobrir a territorialidade que envolvem, pois sempre há alguma: 
dentro de sua lata de lixo ou sobre o banco, os personagens de Beckett criam para si um território. (...) O 
território cria o agenciamento. O território excede ao mesmo tempo o organismo e o meio, e a relação entre 
ambos; por isso, o agenciamento ultrapassa também o simples comportamento (...)”.GUATTARI, F. e ROLNIK, 
S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1996.   
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Justamente, na medida em que a diversidade cultural brasileira assume os meios técnicos de 

representação, evidencia-se também o conflito com as configurações dos dispositivos28 

utilizados pelos chamados meios massivos de comunicação, abordados aqui como 

representantes da cultura hegemônica. 

 

As redes e seus atores 

Os fluxos em rede alteram as nossas definições de tempo e espaço. Transformam-se assim, 

simultaneamente, os sujeitos, a própria técnica e as paisagens presentes na natureza, 

potencializando o que Latour (2004) denomina um hibridismo entre atores humanos e não 

humanos. Estes últimos seriam o resultado da conjunção entre ciência e política. 

 

 Cada disciplina pode definir-se como um mecanismo complexo, 

para tornar os mundos capazes de escrever ou de falar, como uma 

alfabetização geral das entidades mudas.  

(...) Os não humanos, lembremos, não são objetos e menos ainda 

fatos. Eles aparecem como entidades novas, que fazem falar 

aqueles que se reúnem em torno delas, e que discutem entre si, a 

seu propósito. (LATOUR, 2004, p.128). 

 

 Nesse sentido, as tecnologias comunicativas exercem o seu potencial tanto para conciliar ou 

conformar, como para expor os elementos conflitantes sobre o mesmo território que será ou 

não compartilhado socialmente ou coletivamente. Di Felice (2009) denomina como atópicas 

as transformações nas maneiras de se habitar o território. 

  

A atopia não é um novo tipo de espaço nem um simulacro território 

– mais que isso: poderia ser definida como uma pós-

territorialidade, no sentido que supera as formas físicas do espaço, 

substituindo-as por uma forma informativa digital e transorgânica 

(...) cujos elementos constitutivos são as tecnologias informativas 

digitais e as redes sociais, compostas da fusão dos coletivos 

inteligentes e das formas híbridas dos dinamismos das linguagens 

transorgânicas. (DI FELICE, 2009, p. 38). 

                                                 
28 O termo aqui utilizado segue a definição de Santaella (2008, p. 76): “Dispositivo é o meio através do qual a 
imagem é produzida, transmitida e apresentada ao receptor. Os dispositivos são históricos e se transformam 
historicamente, dependendo, portanto, do nível de desenvolvimento produtivo das sociedades nas quais as 
tecnologias de produção são empregadas”.   
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Como um estudioso da teoria Ator-rede, Latour (2010, p.12) destaca as diferenças entre duas 

abordagens presentes na formação de redes: “um fenômeno poderia ser coletivo sem ser 

necessariamente social”.  

Posição compartilhada, de certa forma, com a do sociólogo Maffesoli (2010), que encontra 

nas práticas culturais contemporâneas algumas pistas de um retorno a outras possibilidades de 

convivência mais espontâneas, independentes das instituições organizadas anteriormente pela 

modernidade (a escola, entre elas).  

Maffesoli (2010) identifica no que seria o espírito das tribos (urbanas ou não) a tendência a 

um pertencimento “comunal” que sugere a elaboração de uma nova Ecosofia29, vista aqui 

como campo de estudo para estabelecer articulações entre subjetividade (tanto individual 

como coletiva), cultura e natureza.  

Tais características seriam indicadores de uma nova sensibilidade em marcha, para a qual 

urge “Ter o ouvido apurado a fim de ouvir a tonalidade de fundo, o ruído de fundo, o ruído do 

mundo que pode ficar amortecido pela barulheira político-social cara à superficialidade 

midiática” (MAFFESOLI, 2010, p. 98).   

A ecosofia, tal como proposta por Maffesoli (2010, p. 102), inaugura a perspectiva de uma 

geossociologia inspirada na “multiplicidade das práticas cotidianas, especialmente as juvenis, 

que vivem serenamente num cosmos cujos diversos elementos entrecruzam-se 

harmoniosamente”. Portanto, foi escolhida como caminho teórico trilhado para situar a 

percepção dos alunos e professores sobre o território que lhes oferece experiências 

significativas. O mesmo será utilizado para dar conta de alguns processos que não encontram 

lugar na lógica da reprodução social, aquilo que Bordieau (1996) denominou como o locus: 

relação das práticas dos sujeitos com as estruturas.  

Martín-Barbero (2009, p.121) aponta uma insuficiência da análise de Bordieau para se pensar 

“a relação das práticas com as situações e o que a partir delas se produz de inovação e 

transformação”.  

Nessa outra perspectiva, Martín-Barbero (2009, p.121) destaca a relevância nas contribuições 

de Certeau (1994) sobre o que seria uma teoria dos usos como operadores de apropriação 

que, sempre em relação a um sistema de práticas, mas também a um presente, a um momento 

e a um lugar, instauram uma relação de sujeito com os outros”.   

Certeau (1994) desenvolve a hipótese da representação do território geográfico ter se 

distanciado da experiência das pessoas, suas narrativas e percursos. Tal deslocamento se 

                                                 
29 Termo utilizado por outros autores, com diferentes significados, como em GUATTARI, F. As três ecologias 
(2009) e em PANIKKAR, R. Ecosofia. Sabedoria da Terra (2001). 
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explicaria com a proliferação dos mapas como visão racional que a modernidade instala 

sobre o mundo, a partir das grandes navegações. Segundo Chnaiderman (2008, p. 125), o 

espaço para Certeau “é um lugar praticado, um cruzamento de forças motrizes: são os 

passantes que transformam em espaço a rua geometricamente definida como lugar”.  

A proposta de apropriação do cotidiano como uma forma de ligação com o território, 

conforme apresentada por Certeau (1994), combina com o surgimento de uma sensibilidade 

ecológica que, para Maffesoli (2010) se estabelece na lógica da conjunção entre os elementos 

da natureza e uma coletividade enraizada na percepção imediata do dia-a-dia. 
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Capítulo II 

O CONTEXTO 

 

2.1 Cenário mundial: acesso às tecnologias  
 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma 

organização internacional de 31 países considerados desenvolvidos por serem economias de 

alta renda e com um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A partir de 2003 uma 

série de estudos começou a ser realizada pela OCDE, na forma de recomendação aos Estados-

Membros da Comunidade Européia, sintetizada em um quadro de referências sobre as 

competências consideradas “chave” para a “educação e para a vida”.  

Trata-se, basicamente, de uma política de currículo comum dirigida para transformar os países 

da comunidade européia em economias cada vez mais competitivas no mercado global. 

As diretrizes da OCDE convergem para um conteúdo mínimo, necessário para resolver a 

problemática das novas demandas do mundo do trabalho, entre elas a necessidade de 

qualificação profissional, amparando as propostas em princípios situados no campo dos 

direitos universais. Conforme consta no Jornal Oficial da União Européia (2006, p.3), haveria 

a necessidade de se garantir a “equidade e acesso de todos os grupos que, devido às 

desvantagens educacionais decorrentes de circunstâncias pessoais, sociais, culturais ou 

econômicas, careçam de um apoio particular para realizarem o seu potencial educativo”30. 

 

 ONU, PNUD e os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

Desde 1990, a ONU passou a divulgar o seu Relatório de Desenvolvimento (RDH) por meio 

do qual se tornaram públicas as dimensões sociais, culturais e políticas de todos os países na 

perspectiva do desenvolvimento humano. Enquanto os chamados países pertencentes à OCDE 

foram fortalecendo-se em sua rede de alianças, os outros países mais pobres não tiveram o 

mesmo ritmo de desenvolvimento.  

 

                                                 
30 Jornal Oficial da União Européia.  Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro 
de 2006 sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Disponível em: 
http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:PT:PDF.  Acesso em 
09/03/2013. 
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O abismo pode ser mais profundo considerando o potencial que as tecnologias digitais 

exercem quando bem aplicadas em setores como educação, saúde, redução da pobreza, 

governança31.  

Nesse contexto a Organização das Nações Unidas (ONU), criou um plano para promover o 

desenvolvimento social em todos os países (PNUD). Através do núcleo especializado em 

Educação, Ciência e Cultura da organização (UNESCO) foram elaboradas agendas, 

programas e diretrizes para o uso das TIC. Esse enfoque serviu para fundamentar a Campanha 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), integrantes do PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento).  

Trata-se de um compromisso, assumido pelos 191 Estados-Membros das Nações Unidas 

(incluindo o Brasil), no qual estão definidos oito Objetivos de Desenvolvimento, dezoito 

Metas e mais de quarenta Indicadores sobre o que deverá ser feito para reduzir a pobreza e 

atingir o desenvolvimento sustentável até 201532.  

As políticas voltadas à expansão do acesso às tecnologias de informação e comunicação 

foram estruturadas a partir da articulação com o setor privado para atingir a meta referente ao 

oitavo objetivo: “Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento” (ODM, 

2009)33.  Os resultados de tais políticas revelam-se, contudo, mais expressivos nas áreas com 

maior densidade urbana do que em áreas mais remotas ou rurais. Segundo a pesquisa Solos 

Culturais34 realizada em parceria entre a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e a 

ONG Observatório das Favelas, mais de 90% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos que 

vivem em favelas na região metropolitana do Rio de Janeiro possuem, como principal hábito 

on-line, a participação em redes sociais digitais como Facebook. Em relação ao acesso à 

internet de banda larga, obteve-se a mesma taxa de acesso.  

 

 

                                                 
31 Em 2007, 64 % da população das regiões desenvolvidas já usava a internet, comparado com 13% dos países 
em desenvolvimento e 1.5% dos países menos desenvolvidos.  
 
32 No Relatório de 2009 dos ODM encontra-se a evolução da meta 8, durante o período de 2002 a 2007, descrita 
na p. 54. Dados disponíveis em: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products/ProgressReports.htm  (acessado em 20/02/2013). 
 
33 Na tabela sobre a evolução dos ODM (cujos indicadores foram mensurados entre 2005 e 2011), percebe-se, no 
que se refere ao acesso à internet banda larga, que os países da América latina e Caribe já atingiram a meta 8.  
Disponível em: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-
31330%20(E)%20MDG%20Report%202011_Progress%20Chart%20LR.pdf  (acessado em 20/02/2013). 
 
34 Dados disponíveis em: http://solosculturais.org.br e também em: http://www.observatoriodefavelas.org.br 
(ambos acessados em 18/03/2013). 
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O estudo realizou um levantamento dos hábitos dos jovens, por meio de 2000 entrevistas, 

realizadas por amostragem em cinco áreas de baixa renda: Rocinha (zona sul), Cidade de 

Deus (zona oeste) e os Complexos do Alemão e da Penha (zona norte). São indicadores de 

diferenças socioculturais sobre o uso de tecnologias de comunicação, uma vez que se afastam 

tanto da média nacional de acesso entre a população com mais de 15 anos de idade, na faixa 

dos 33% segundo micro dados sobre inclusão digital levantados pelo IBGE (Pnad 2010, 

Censo 2010)35, que, no caso do estado do Rio de Janeiro,  correspondem a 43,91% da 

população - terceiro lugar no ranking nacional, atrás do estado de São Paulo (48,22%) e do 

Distrito Federal (58,69%). 

 

 

2.2 “Quadro Grave Nacional” 

 

Apesar dos avanços no ensino fundamental durante a última década36, o Brasil enfrenta 

problemas gravíssimos no Ensino Médio. No curto período de um ano, no espaço entre o 

nono ano do ensino fundamental e o primeiro do ensino médio, ocorre uma espécie de “fuga 

em massa”: o triplo da evasão registrada na série anterior37!  

De acordo com relatórios do Banco Mundial e da OCDE38, nossas escolas são consideradas 

fábricas de abandono escolar (SIC)39 com índices que beiram os 25% de evasão no ensino 

médio. Observam-se também altos índices de repetência que se refletem na chamada distorção 

idade-série40. Ou seja, na medida em que os alunos repetem, ficam mais distantes da série que 

deveria corresponder a sua idade escolar. Por isso, também somos recordistas em termos de 

                                                 
35 Dados organizados pela CPS/FGV e publicados aqui. 
 
36 Relatórios: OCDE 2010 Education at a Glance, Gráfico A.2.1, p. 54. In: Achieving World Class Education in 
Brazil: The Next Agenda. Publicado pelo Banco Mundial, 2010.  
 
37 Ver Anuário Brasileiro da Educação Básica 2012 - gráfico com os dados referentes ao fluxo (aprovação, 
abandono e repetência) segundo Número de Matrículas e Taxa de Rendimento por série – Brasil, 2010 - MEC/ 
Inep/ Deed. 
  
38 Relatórios: OCDE 2010 Education at a Glance, Gráfico A.2.1, p. 54. In: Achieving World Class Education in 
Brazil: The Next Agenda, p. 47, p.75. Publicado pelo Banco Mundial, 2010.  
 
39 Tradução minha. 
 
40 Nesse sentido, ver também os resultados da pesquisa Diálogos com o Ensino Médio, realizada em 2009 no 
âmbito uma cooperação técnica entre a Secretaria de Educação Básica, o Observatório Jovem da Universidade 
Federal Fluminense e o Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais.  A proposta 
desenvolveu ações que buscaram contribuir para favorecer a troca de informações entre os  
atores envolvidos no Ensino Médio brasileiro (estudantes, profissionais da escola, pesquisadores e gestores), 
ampliando o conhecimento sobre os jovens alunos desse nível de ensino.   
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alunos fora da idade adequada no Ensino Médio: 65% dos alunos estão com, pelo menos, 

dois anos de defasagem.  

Pensando em termos de transparência e acesso às estatísticas como essas, referentes à 

educação brasileira, pode-se retomar aqui o papel das pesquisas (acadêmicas ou não) que, 

graças às tecnologias de informação e comunicação, facilitam o entendimento dos dados por 

meio de diferentes interfaces.  

Algumas interfaces se adequam melhor à visualização dos parâmetros utilizados para aferir os 

dados referentes à competitividade econômica (índices de escolaridade da população, idade, 

poder de consumo / endividamento, competências em matemática, leitura e escrita, entre 

outros), por exemplo. Já outras auxiliam na observação de parâmetros relacionados à 

maturidade das instituições democráticas de um país. Em ambos os casos, a máquina será 

entendida nesta pesquisa como um sistema complexo, refletindo uma visão de mundo que é 

programada para detectar e disponibilizar (por meio de uma interface) apenas os dados 

considerados relevantes para quem a programou, ou também para quem estiver operando a 

máquina41. Nessa perspectiva, serão destacadas a seguir algumas escolhas que a sociedade 

brasileira tem feito diante de determinados dados. 

 

2.3 Ciclo Vicioso 

 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, 2009), realizada 

pelo IBGE, cerca de um terço (31,9%) dos estudantes que deveriam estar no Ensino Médio 

ainda não havia conseguido concluir a etapa anterior, o Ensino Fundamental. Ainda nessa 

amostragem, apenas 50,9% dos jovens de 15 a 17 anos encontram-se na etapa de ensino 

apropriada para sua faixa etária. Conforme estudo publicado pelo Ipea42, o percentual de 

repetência escolar brasileira é o segundo mais alto do mundo, menor apenas que o de Angola.  

Os mesmos dados apresentados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, 

2009), ao serem cruzados com os do Censo Escolar de 2009 e 2010, permitem investigar 

                                                 
41 Será abordado no capítulo metodológico uma breve análise sobre as características de uma interface 
denominada Think Quest (cuja licença de uso foi vendida por um tempo determinado em contrato assinado entre 
a empresa proprietária Oracle Inc. e a secretaria municipal de ensino da cidade São Paulo, SME-SP). Tal 
interface teve um papel importante para a minha aproximação com o objeto da pesquisa, facilitando também o 
contato com os sujeitos da pesquisa, além de demonstrar algumas influências que a interface exerceu no 
envolvimento dos professores com a proposta de mediação que foi apresentada pelo pesquisador, conforme será 
analisado mais a diante. 
 
42 Dados publicados na pesquisa IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) sobre os índices de 
repetência escolar em políticas educacionais de 49 nações de todos os continentes, conduzida por Sergei Suarez 
Dillon Soares.  
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correlações entre repetência43, distorção idade/série e evasão escolar44, com incidência 

crescente entre os indivíduos mais pobres, a partir da segunda metade do Fundamental II até 

culminar nos resultados mais críticos do Ensino Médio. 

Entre os estudantes brasileiros que “insistem” em terminar o Ensino Médio, cerca de 15% têm 

25 anos, ou mais (sete anos além da idade que corresponde ao término desse ciclo).  

Nenhum outro país da America Latina possui um quadro de evasão escolar tão grave como o 

dos estudantes brasileiros. Ou mesmo entre os países cuja renda per capita é semelhante à da 

população brasileira. Só nos igualamos a alguns países miseráveis na África subsaariana.   

Utilizando como metáfora os interesses do público em relação à programação de TV, percebe-

se que os esforços realizados são insuficientes para alcançar um segmento considerável da 

audiência nacional. É como se, a despeito dos resultados sobre a recepção do público 

continuarem alarmantes, toda a grade de programação da emissora segue inalterada. 

Porém, o acesso aos dados expõe as decisões políticas de se continuar estruturando ou 

implementando os conteúdos programáticos na forma de um currículo nacional.  

São escolhas que podem desconsiderar as necessidades de aprendizagem de uma parcela 

significativa da população, seja pela adoção de determinados critérios para a elaboração dos 

materiais didáticos (que também definem as licitações para a compra dos mesmos) ou pela 

maneira dos alunos estarem assimilando os conteúdos (esta última mensurada por meio de 

testes nacionais), o que demonstraria a sua ineficácia como política pública.  

Não há como “maquiar”, por exemplo, a situação dos milhares de alunos que, mesmo após 

serem reprovados e decidirem prosseguir com os estudos, têm muito mais chances de repetir o 

mesmo ano novamente do que os alunos regulares.  

Esse ciclo vicioso de fracassos escolares tem sido objeto de pesquisas desde os anos 50, 

conforme explica JACOMINI (2010). Nessa época os estudos de Almeida Junior e Dante 

Moreira Leite já descreviam o fenômeno da repetência como uma desconexão da escola com 

as necessidades de aprendizagem dos alunos. Fenômeno este visto por muitos pais como algo 

                                                 
43 Para mais informações sobre a relação repetência e pobreza ver OLIVEIRA, L. F. B.; SOARES, S. S. D. 
Determinantes da repetência escolar no Brasil: uma análise de painel dos censos escolares entre 2007 e 2010. 
Brasília: Ipea, 2012 (Texto para Discussão, n. 1.706). Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/TD_1706.pdf>. (acessado em 22/03/2013) 
 
44 Mais informações no estudo publicado pelo IPEA 2013 para estimar o impacto do Programa Bolsa Família 
(PBF) sobre a repetência escolar cruzou dados do Cadastro Único 2008 (CadÚnico), Projeto Freqüência e censos 
da educação básica. Há resultados que demonstram a correlação entre repetência, evasão e o aumento nas 
chances de repetir novamente (ver tabela 2, p.17). Alunos que repetiram no ano anterior possuem 46% mais 
chances de repetir novamente do que aqueles que foram aprovados. Os estudantes com idade além da que seria 
correta (defasagem) para o ano em que estão também são bastante prejudicados. Além disso, os estudantes das 
escolas municipais e estaduais possuem entre 68% e 84% mais chances de reprovação do que os que estão 
matriculados em escolas privadas.  
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1814.pdf (acessado em 22/03/2013) 
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relacionado ao “fato” dos filhos não terem “perfil adequado” às atividades escolares, apesar 

de reconhecerem que “seriam espertos e inteligentes para aprender as coisas do cotidiano” 

(JACOMINI, 2010, p. 163). Em suma, não é de hoje que os altos índices de repetência são 

legitimados ideologicamente como um dos sintomas “normais” de afastamento dos estudos. 

Somente esse fato já indica certa “naturalidade” em relação à exclusão de um grupo social 

como uma idéia arraigada no senso comum da sociedade brasileira. Com esse tipo de 

pensamento, não seria inconcebível o papel da escola como reprodutora de desigualdades 

sociais. 

A evasão escolar não significa menos acesso às propagandas de bens materiais ou estilos de 

vida, como ocorre em relação às quedas nos índices que mensuram a audiência televisiva. 

Trata-se de uma exclusão que desencadeia uma série de outros fatores que geram 

desigualdades diante das quais milhões de jovens e adolescentes, especialmente os mais 

pobres, encontram-se expostos atualmente: violência, criminalidade, abuso de drogas.  

Ainda em relação ao quadro de exclusão característico de nossa sociedade, pode-se encontrar 

nos estudos sobre as políticas juvenis45 duas linhas predominantes de abordagem. Uma está 

mais focada nos que se encontram fora da escola.  

A outra se concentra no contexto educacional brasileiro (e os fenômenos que ocorrem no 

interior do espaço escolar), pesquisando os alunos que, embora estejam matriculados 

regularmente, na prática também demonstram alguma forma de abandono em relação aos 

estudos (não aprendem, não frequentam, não participam das atividades propostas, etc.). 

Ambas convergem para o mesmo problema: a falta de sentido nas possibilidades de 

aprendizagem oferecidas; o que tende também a coincidir com a diminuição de oportunidades 

futuras. 

O grupo dos jovens e adolescentes que abandonam os estudos, geralmente se caracteriza pela 

“baixa” escolaridade aliada à falta de qualificação profissional. Encontram-se em uma 

situação de constante vulnerabilidade social, oscilando entre períodos de desocupação com 

                                                 
45 Recentemente o termo juventude passou a ser utilizado para se referir não a uma faixa etária, mas a um 
período de passagem na vida das pessoas que pode ser visto como uma preparação para o exercício pleno das 
responsabilidades sociais que compreendem a maturidade (emancipação financeira, autonomia profissional, 
familiar, cidadã, etc), além dos aspectos psicobiológicos que se iniciam na adolescência. Sposito (2009) ao 
organizar o Estado da Arte sobre a juventude Brasileira na pós- graduação, aponta que a pesquisa sobre a 
temática juvenil não pode mais ser considerada apenas como um dado emergente, mas um segmento de estudos a 
ser estruturado. SPOSITO, M. P.; O estado da arte sobre juventude na pós-graduação brasileira. Educação, 
Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006) – Vol 1. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001339/133976por.pdf (acessado em 20/03/2013) 
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subempregos (trabalhos sem registro em carteira profissional, desprovidos das proteções 

asseguradas pelas leis trabalhistas).  

Por isso, são os chamados “Nem-Nem”; aqueles que “nem estudam e nem trabalham”. Ao 

todo formam um contingente de 5,3 milhões de jovens (Censo 2010), na faixa de 14 a 24 

anos.  

A proposta de abordagem sobre os dados citados aqui terá como principal filtro de análise um 

desencontro epistemológico entre professores e alunos da rede pública, o que começaria a se 

agravar a partir do segundo ciclo do ensino fundamental chegando na situação mais crítica em 

termos de evasão e repetência escolar no ensino médio, conforme será descrito a seguir. 

Pensar na exclusão social juvenil significa superar o conformismo para traçar novas 

cartografias, uma vez que tanto o surgimento como a distribuição das novas ocupações e 

oportunidades profissionais modificam-se continuamente.   

A definição da estrutura produtiva de um país como o Brasil pode até continuar no “controle 

hegemônico” dos mesmos grupos que, ideologicamente, possuem mais poder para influenciar 

na prescrição dos projetos curriculares. Porém, a velocidade com a qual as tecnologias de 

informação e comunicação movimentam a economia, seja criando novas ocupações e 

necessidades de consumo ou transformando o próprio pensamento humano, também afeta, de 

forma imprevisível, a composição dos interesses envolvidos nos processos de produção 

simbólica e de formação de identidades.  Esse permanente estado de impermanência, ou 

transformação contínua e fugaz de que nos fala Bauman (2004), denota uma extrapolação do 

campo econômico atribuindo a fluidez e a lógica do consumo a outros territórios como o 

pertencer ou não a uma determinada comunidade, adotar ou não esse ou aquele estilo de vida, 

identificar-se continuamente com novas formas de existir.  

 

2.4 Desencontro Epistemológico 

 

É possível imaginar uma dimensão ontológica46 presente nas possíveis correlações entre a 

falta de interesse dos alunos47, as taxas de evasão, pouco aproveitamento do tempo para 

                                                 
46 A ser aprofundada mais adiante. 
47 Relatórios: OCDE 2010 Education at a Glance, Tabela 11, p. 63. In: Achieving World Class Education in 
Brazil: The Next Agenda, p. 47, p.75. Publicado pelo Banco Mundial, 2010. Na pesquisa de observação realizada 
em salas de aula nas redes públicas estaduais de Minas gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco grupos de alunos, 
que podiam variar entre seis ou mais, estavam visivelmente “ausentes” (off-task), nas atividades (batendo papo, 
dormindo ou digitando em celulares) em cerca de metade do tempo de aula (43-64% ). Também foram apontadas 
no relatório, através de amostragem coletada no estado do Rio de Janeiro, correlações entre o IDEB – que 
estabelece um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para cada escola brasileira - e o envolvimento dos 
alunos com as aulas. Comparando a ocorrência de alunos“off task” em aula nas dez escolas com melhores 
resultados no IDEB em relação ao mesmo comportamento nas dez com os piores índices, constatou-se a 
ocorrência de 20% mais alunos “off-task” nas escolas com menor nota.   
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atividades pedagógicas em sala de aula48, práticas pedagógicas centradas no professor ainda 

como transmissor de conhecimento49, excesso de disciplinas. Nota-se, porém, entre algumas 

das pesquisas focadas na relação do jovem com a escola e seus sujeitos, que estes 

“reconhecem a importância do professor no processo de ensino e aprendizagem e demandam 

docentes mais qualificados e, principalmente, motivados e capazes de ministrar aulas 

dinâmicas e interessantes” (DAYRELL et al., 2009, p. 79). 

 Nessa mesma linha de atributos percebidos pelos alunos, Sposito (2004), em pesquisa 

realizada com estudantes do ensino médio da cidade de São Paulo, afirmam que os jovens 

atribuíam um “papel decisivo” do professor na sua subjetivação como alunos. As imagens de 

um bom professor estavam associadas à paciência, envolvimento, capacidade de cativar, 

demandando um professor “que os ajude a se situarem, a perceber o que determinada 

matéria tem a ver com eles”. (SPOSITO, 2004, p. 362)   

Cabe refletir também sobre como as organizações das atividades no próprio espaço escolar 

restritas apenas à sala de aula, e a adoção de um currículo prescrito podem também 

influenciar na adoção de aulas expositivas que privilegiam o conteúdo em detrimento do 

contexto social e cultural em que se encontram os alunos, atualmente marcado pela presença 

de equipamentos como celulares, videogames portáteis, tablets e tocadores de musica (mp3), 

entre outros.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
48 Ver Achieving World Class Education in Brazil: The Next Agenda, p. 60, 61, 62. Tabelas 7, 8, 9, 10, No anexo 
XX há também mais informações sobre a amostragem e método de coleta dos dados em cada estado e município 
brasileiro pesquisado. Publicado pelo Banco Mundial, 2010. 
 
49 Idem documento anterior. Paulo Freire denominou essa prática como sendo uma pedagogia bancária ao 
limitar os alunos a serem depósitos de informações. 
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Capítulo III 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

KUBLAI: Talvez este nosso diálogo se dê entre dois maltrapilhos apelidados Kublai Khan e 

Marco Polo que estão revolvendo um depósito de lixo, amontoando resíduos enferrujados, 

farrapos, papel, e, bêbados com poucos goles de vinho de má qualidade, vêem resplender ao 

seu redor todos os tesouros do Oriente. 

POLO: Talvez do mundo só reste um terreno baldio coberto de imundícies e o jardim 

suspenso do paço imperial do Grande Khan. São as nossas pálpebras que os separam, mas 

não se sabe qual está dentro e qual está fora. (CALVINO, 1990). 

 

De volta à imensidão dos oceanos, onde o cientista do primeiro capítulo já se encontra 

insatisfeito com as representações submarinas oferecidas pelo sonar.  

Foram coletados e reunidos alguns dados sobre o fenômeno investigado, no caso os que se 

referem às taxas de evasão e repetência dos alunos da rede pública brasileira (fundamental II e 

ensino médio), o que permitiu ajustar um filtro de lente mais adequado à interpretação dos 

dados como indicadores de um currículo desinteressante, desprovido de sentido para os 

alunos.  

Em busca de experiências diretas com o objeto de estudo, para tecer o seu conhecimento, o 

cientista decide mergulhar nas profundezas; disposto a encontrar também os pontos de 

conexões com as experiências de outros pesquisadores.  

A partir desses encontros, foi possível “sondar” o cenário percebido pela comunidade 

científica (Brasil, Canadá e Portugal). Dentre as entrevistas que ajudaram a definir o recorte 

deste estudo, cuja gravação está em anexo, destacam-se contribuições de Derrick De 

Kerckhove (Universidade de Toronto, Canadá), Paulo Dias (Reitor da Universidade Aberta de 

Portugal) e Léa Fagundes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Mauro Pequeno 

(Universidade Federal do Ceará), Paulo Gileno Cysneiros (Universidade Federal de 

Pernambuco), entre outros que refletem sobre os desafios epistemológicos presentes na 

cultura digital em termos de mediação pedagógica e práticas de interação relacionadas ao 

currículo.  De Kerckhove estabelece uma analogia interessante para falar sobre o processo de 

conexão com os conteúdos disponíveis na internet: as informações estão boiando como se 

fossem mensagens dentro de uma garrafa. Desde o lugar onde a informação é pertinente, ou 

relevante, é o ponto onde se estabelece uma conexão (no caso, entre um náufrago e aquele 

capaz de resgatá-lo). Portanto, chama a atenção tanto a importância das informações estarem 

no lugar certo, como também aqueles que a experimentam.  
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O Prof. Dr. Paulo Dias (Reitor da Universidade Aberta de Portugal) situa a necessidade de 

o currículo transformar-se: enquanto metodologia da aprendizagem e também como gerador 

das redes de conhecimento. Ambas, ao se formarem em ambientes digitais deveriam seguir a 

própria maneira de a web funcionar como espaço aberto e dinâmico, segundo o pesquisador 

afirma em entrevista particular (disponível em anexo).  

Nessa mesma perspectiva, a presente pesquisa teve como objetivo principal a aplicação de 

uma proposta de mediação focada no desenvolvimento do senso crítico dos alunos que se 

encontram ainda no segundo ciclo do ensino fundamental. Trata-se, portanto, de um conjunto 

de ações voltadas à transformação do próprio currículo. Estruturalmente, tal trabalho está 

organizado buscando provar que a criação de textos audiovisuais desenvolve o senso crítico 

dos alunos e professores ao ressignificar o sentido do território que é compartilhado. 

Realizou-se assim um percurso metodológico para criar os procedimentos, selecionando, 

utilizando e aprimorando os instrumentos mais adequados.   

O levantamento dos documentos referentes às políticas e programas que viabilizaram os 

projetos desenvolvidos dentro das escolas foram fundamentais para uma melhor clareza sobre 

o contexto da pesquisa. Foram categorizados da seguinte forma: as políticas que situam o 

território como campo transdiciplinar no currículo; e as políticas que situam as tecnologias de 

comunicação e informação no currículo. Ambas foram importantes para o desenvolvimento 

da proposta de mediação aplicada em uma escola municipal de ensino fundamental (EMEF) 

da cidade de São Paulo. 

O percurso inicial da pesquisa, de natureza qualitativa, foi trilhado para perceber o contexto 

no qual se articularam as políticas, programas e projetos que viabilizaram na Rede Municipal 

de Educação de São Paulo (RME-SP) os recursos técnicos, materiais e a formação dos 

professores para incorporarem as técnicas de gravação e edição em vídeo ao currículo e às 

práticas pedagógicas.  

O contato com a diversidade presente na RME-SP, constatada empiricamente pela pesquisa, 

ajudou a definir as possibilidades de inserção no contexto das escolas.  

 

Se o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que as 

pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes 

interações humanas e sociais, será necessário encontrar 

fundamentos para uma análise e para a interpretação do fato que 

revele o significado atribuído a esses fatos pelas pessoas que 

partilham dele. Tais pesquisas serão designadas como qualitativas, 

termo genérico para designar pesquisas que, usando, ou não, 



  62

quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a partir 

do significado que as pessoas atribuem ao que falam e que fazem 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 27-28). 

 

3.1 Cenário da pesquisa 

O processo de escolha do cenário da pesquisa teve início com a exploração de uma plataforma 

informacional e comunicativa denominada Think Quest. Tal plataforma se apresentou no 

período analisado, de abril a dezembro de 2012, como uma interface adequada para 

acompanhar as ações de educadores e educandos da RME-SP em relação aos vídeos 

elaborados pelos mesmos, como objeto pedagógico. Optou-se por uma seleção inicial entre os 

vídeos que, de alguma forma, se relacionavam com o território onde foram criados.  

A partir de então, foi realizado um levantamento para reunir dados específicos como o perfil 

socioeconômico dos alunos, o IDEB (Índice do Desenvolvimento da Educação Básica) de 

cada uma das 4 escolas, bem como seus equipamentos e formação dos professores, com a 

finalidade de situá-las em um grupo com características semelhantes. 

 

A) EMEF Alpha 

Pertence à DRE Campo Limpo. 

Possui 793 alunos de ensino fundamental I, II e EJA. 

Funciona em dois turnos diurnos e um noturno. 

Projeto 

1) Cartilha de sustentabilidade – Think Quest e Issuu. 

 

B) EMEF Beta 

Pertence à DRE Pirituba. 

Atende 1097 alunos de ensino fundamental I e II. 

Funciona em dois turnos diurnos.  

Possui também Sala de Apoio e Atendimento à Inclusão (SAAI), atendendo no contra-turno 

alunos com deficiência intelectual da própria escola e de escolas próximas.  

O uso de mídias na educação foi o tema norteador do PEA 2012 (Projeto Especial de Ação), 

elaborado pelos professores e equipe gestora da escola durante as reuniões de formação 

(JEIF). 

Projetos: 

1) “Educação ambiental – uma lição para todos” (2011) com as turmas da 4ª. série e 8ª. série 

(EF de oito anos), tendo por objetivo o desenvolvimento da consciência ambiental com os 



  63

alunos e o estímulo ao protagonismo estudantil, orientando os alunos na produção de 

conteúdos educativos a serem compartilhados com os outros estudantes. 

 

2) Projeto “Metrópole Digital” (Anexo I). 

 

C) EMEF Gama 

Pertence à DRE Pirituba. 

Atende 1141 alunos de ensino fundamental I, II e EJA. 

Funciona em dois turnos diurnos e um noturno.  

Possui também Sala de Apoio e Atendimento à Inclusão (SAAI), atendendo no contra-turno 

alunos com deficiência intelectual da própria escola e de escolas próximas. 

Projeto 

1) Projeto: Nas Ondas do Vídeo – SME (Anexo II). 

 

D) EMEI Delta 

Pertence à DRE Pirituba. 

Atende 340 alunos de educação infantil. 

Nesta escola, o Professor Gabriel faz pós em Educomunicação, participa do Programa “Nas 

Ondas do Vídeo”, da SME e desenvolveu um projeto que tinha como principal objetivo 

oferecer recursos midiáticos às crianças para que elas produzissem documentários sobre 

lugares interessantes da cidade em que vivem. Os documentários produzidos estão disponíveis 

em um canal do Youtube e no site da escola. 

 

A partir da análise das informações levantadas sobre cada cenário e das interações iniciais 

entre o pesquisador e os professores realizadas por telefone, foram acompanhados os registros 

e interações com os conteúdos relacionados aos temas educação e produção audiovisual nas 

seguintes plataformas digitais voltadas para a formação de redes sociais: Facebook, Twitter, 

Youtube, Think Quest, Issuu e Scoop It (esses dois últimos foram apresentados pelo 

pesquisador com o objetivo de averiguar a sistematização dos registros referentes à curadoria 

e o compartilhar dos conteúdos por parte dos professores). 
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A escola Alpha foi selecionada, entre as demais, para a realização da proposta de 

intervenção apresentada nesta pesquisa, devido às seguintes características: 

 

- Porosidade da escola em relação à pesquisa científica.  

A presença ativa de pós-graduados, tanto no corpo docente como na equipe gestora, 

evidenciou-se com a publicação e apresentação de um trabalho no I Seminário Linguagens, 

interações e aprendizagens: reflexões sobre a função mediadora do professor (Unifesp 

Guarulhos, 2012). O trabalho foi desenvolvido conjuntamente com a coordenadora 

pedagógica da escola, mestre em Educação, e dois professores-pesquisadores: Paulo50, 

mestrando em psicologia da educação, que se tornou sujeito da pesquisa como professor de 

Ciências do Ensino Fundamental. O outro professor possui o título de mestre em Educação 

Física.  

 

- Porosidade da escola às tecnologias de comunicação e informação. 

A escola possuía um histórico de 20 anos utilizando laboratório próprio de informática, tendo 

sido escolhida como uma das primeiras da RME-SP a receber formação para uma série de 

oficinas semipresenciais denominadas “Internet na Escola”, em 2002, também oferecidas por 

meio de uma parceria com o programa EducaRede - Fundação Telefônica e a SME-SP.  

 

- Existência na escola de um projeto relacionado ao tema: meio ambiente. 

Segundo Maria, durante um encontro de formação continuada na DRE Campo Limpo, foi 

solicitada a realização de um projeto com a proposta de abordar o tema da sustentabilidade. 

Uma das condições era que o projeto fosse implementado em parceria da POIE com um dos 

professores regentes de turma, em qualquer área do conhecimento. Todas as etapas do projeto 

deveriam ser registradas na plataforma Think Quest, inclusive por parte dos alunos. Dessa 

forma, Paulo e Maria orientaram os alunos na pesquisa sobre o tema, e na definição dos 

conteúdos a serem abordados no formato de uma cartilha.  

As sugestões de metodologias de trabalho na organização de estudos do meio (BRASIL, 

1998) serviram de base para encaminhar uma proposta de atividade à equipe gestora da escola 

Alpha.  

 

 

 

 
                                                 
50 Nomes fictícios utilizados para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa. 
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3.2 Programas investigados 

 

Os instrumentos utilizados pela pesquisa permitiram reunir dados referentes aos sentidos que 

os professores atribuem às seguintes políticas, programas e projetos em questão: estudos do 

meio e transdisciplinaridade, cobertura de internet banda larga nas escolas, plataforma Think 

Quest51, Programa Nacional de Educação Ambiental, Programa Metrópole Digital, um 

programa de formação de professores denominado “Nas Ondas do Vídeo”. Este último, 

voltado para as práticas de letramento digital, foi estruturado a partir de uma parceria entre a 

SME-SP e a Universidade de São Paulo e implementado pelo Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE-USP).  

Percebeu-se que algumas escolas desenvolveram projetos com o uso de vídeos a partir do 

contato com a existência do programa de formação denominado Metrópole Digital52.   

O programa tinha por objetivo desenvolver nos alunos o interesse pela criação de 

documentários curtos realizados na cidade de São Paulo, a partir da captação e manipulação 

de imagens fotográficas e videográficas. 

Tratou-se também de relacionar tais dados com as informações sobre os recursos das escolas e 

materiais dos programas de formação em que participaram, formas de curadoria (vídeos, 

textos, imagens que foram compartilhadas pelos educadores), e com o próprio “diário de 

bordo” do pesquisador, que descreveu suas impressões diretamente na plataforma Evernote, 

utilizada para o registro e organização das entrevistas que foram gravadas com laptop, 

telefone celular e um tablet (ambas as entrevistas foram disponibilizadas em nuvem e 

acessadas pelos 3 aparelhos).  

 

 

 

 

                                                 
51 Think Quest é uma plataforma de comunicação cuja utilização se dá por meio do pagamento de uma licença de 
uso por tempo determinado. Trata-se portanto de um sistema em arquitetura fechada, de propriedade da empresa 
Oracle Inc, no qual apenas os usuários cadastrados podem publicar conteúdos como textos, fotos e vídeos, além 
de interagir com uma rede formada pelos usuários da própria escola (professores, diretor e coordenadores 
pedagógicos) e  da rede municipal de educação como um todo: escolas e funcionários das Diretorias Regionais 
de Ensino (DREs) responsáveis tanto pelos cursos de formação no programa denominado Metrópole Digital 
como pelo incentivo ao uso da própria tecnologia Think Quest. A Secretaria de Educação da Cidade de São 
Paulo empresa proprietária (Oracle Inc.) assinou o contrato que concedeu a licença para uso da plataforma para 
fins educacionais. O contrato venceu no final de 2012 e não foi renovado pela gestão municipal posterior. 
52 Descrito no anexo I. Apenas uma das professoras entrevistadas, no caso uma POIE (professor orientador de 
informática educativa), havia freqüentado presencialmente o curso que apresentou o programa Metrópole 
Digital.  
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3.3 Sujeitos da pesquisa 

 

No total foram entrevistados seis sujeitos, pertencentes às quatro escolas apresentadas, sendo 

que foram selecionados os professores da EMEF Alpha. A seleção se deu a partir da escolha 

da escola que seria o cenário da pesquisa para a proposta de intervenção. Os critérios para 

selecionar a escola já foram explicitados no item “Cenário da pesquisa”. 

Os professores da Rede Municipal de Educação de São Paulo podem optar por duas jornadas 

de trabalho: a Jornada Básica Docente (JBD) que prevê 30 horas-aula semanais, sendo 25 

horas-aula em regência e 5 horas-atividade e a Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) 

que prevê 40 horas-aula semanais, sendo 25  horas-aula  em  regência, 7 horas-atividade e 8 

horas-aula de estudo coletivo  realizado conjuntamente com o grupo de professores e 

acompanhamento do coordenador pedagógico.  

A jornada de 40 horas prevê horários de estudos semanais nos quais cada escola da RME-SP 

deve selecionar o tema do projeto especial de ação (PEA) de acordo com seu projeto político 

pedagógico. O PEA é decidido pelos professores que optaram pela jornada de 40h semanais 

(JEIF) e enviado pra DRE (com data estabelecida para ser realizado). É necessária a 

aprovação do supervisor de ensino e do diretor regional antes do PEA ser desenvolvido na 

escola. O período de implementação não pode ultrapassar dois anos, incluindo também uma 

avaliação bimestral com o grupo de professores envolvidos e com conselho de escola; este 

último formado por representatividade de pais, alunos, professores, funcionários e equipe 

gestora.   

Podem ser reservadas quatro horas-aula por semana para o PEA e outras quatro horas para 

horário de estudo coletivo, nas quais podem ser abordados pelo grupo outros assuntos de 

interesse que demandem estudo ou encaminhamentos.  

O primeiro professor, da EMEF Alpha, será chamado de Paulo53. É mestrando em Psicologia 

da Educação, encontra-se na categoria de JBD e leciona Ciências para as turmas de 7ª e 8ª 

séries do ensino fundamental II nesta escola. Possui outro cargo numa Escola Estadual, da 

qual é Professor de Biologia no Ensino Médio. 

Maria54, Professora Orientadora de Informática Educativa (POIE) da escola Alpha, também 

sujeito desta pesquisa, fez parte do grupo referência que ajudou a elaborar o Caderno de 

Orientações Didáticas - Ler e Escrever: Tecnologias na Educação (SME/DOT, 2008), outra 

parceria entre a SME-SP e o Programa EducaRede (Fundação Telefônica). Maria possui dois 

cargos na mesma escola com as jornadas: JBD e JEIF, o que prevê 70 horas-aula semanais. 

                                                 
53 Nomes fictícios utilizados para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa. 
54 Idem anterior. 
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3.4 Os procedimentos de coleta dos dados 

 

Na primeira etapa da pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os seis 

professores, as mesmas foram transcritas e agrupadas por convergências nas seguintes 

categorias de análise:  

1) Crenças sobre o que seria mediação pedagógica.  

2) Crenças sobre que seria uma perspectiva crítica para a criação de textos audiovisuais 

com os alunos. 

3) Relações entre o currículo e histórias de vida dos professores. 

4) Práticas relacionadas à curadoria e o compartilhar conteúdos. 

5) Relações com território. 

 

No caso da EMEF Alpha, as entrevistas foram realizadas no mesmo dia em que foi 

desenvolvida a proposta de intervenção (mediação). 

A distribuição dos dados nas categorias de análise mencionadas acima, após a realização dos 

quatro professores das outras escolas, permitiu antever alguns elementos relevantes para a 

elaboração da proposta de intervenção na EMEF Alpha. 

Numa segunda etapa, foi realizada a proposta de intervenção (descrita a seguir) na escola 

selecionada (EMEF Alpha) e realizadas as entrevistas em dois momentos diferentes: primeiro 

de forma semi-estruturada, logo após a intervenção do pesquisador (proposta de mediação) e 

no segundo momento, um mês depois, com a realização de entrevistas estruturadas com os 

mesmos professores. 

Foram quatro os instrumentos escolhidos para levantar os dados da pesquisa sobre a 

percepção dos professores em relação às categorias, utilizados na seguinte ordem: entrevistas 

semi estruturadas, observação participante, intervenção e entrevistas estruturadas. Os 

instrumentos tiveram como propósitos: definir o cenário da pesquisa, selecionar os sujeitos, 

perceber os fluxos de comunicação relacionados aos projetos que envolveram criação de 

vídeos e que estavam disponíveis na plataforma Think Quest, reconhecer as limitações 

técnicas e operacionais, conhecer as práticas de representação do território dos alunos, 

embasar a proposta de mediação (intervenção) para, posteriormente, aplicá-la em uma das 

escolas. Sendo uma pesquisa de cunho etnográfico, o estudo agregou ao método da 

observação participante os registros que os sujeitos fizeram sobre suas atividades pedagógicas 

nas plataformas digitais de comunicação e informação.  

O método investigativo utilizado foi o da observação participante (Dionne e Laville, 1999) 

que se demonstrou adequada para o agrupamento de dados sobre como se dão os fluxos 
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informacionais e comunicativos nos ambientes digitais que foram compartilhados pelos 

educadores e educandos: no caso, Youtube, Twitter, Facebook, e os blogs ou sites das escolas.  

 

A proposta de intervenção 

 

Na semana anterior à visita do pesquisador foram apresentadas as seguintes propostas de 

atividades aos professores e à coordenadora pedagógica da EMEF Alpha:  

- O pesquisador se encarregaria de criar uma atividade anterior à saída com os alunos, o que 

envolveria levantamento de hipóteses e de expectativas prévias sobre o conteúdo relacionado 

à Educação Ambiental;  

- O pesquisador apresentaria um roteiro de um episódio do programa Globo Ecologia, de sua 

própria autoria, e conversaria com os alunos sobre o processo de escrita de um roteiro de 

televisão;  

- O pesquisador faria uma excursão para registrar imagens em vídeo e/ou fotos do bairro em 

que se localiza a escola, junto com os dois professores (sujeitos da pesquisa) e os  alunos.  

 

Foi solicitado à equipe gestora da escola a adoção das providências necessárias para que os 

alunos pudessem sair da escola para um passeio pelo bairro, levando suas máquinas 

fotográficas ou utilizando telefones celulares que possibilitassem o registro fotográfico ou 

videográfico, mediante termo de autorização assinado pelos pais.   

 

Um passeio como mediação  

 

No encontro com alunos da sétima série, o pesquisador se apresentou como roteirista e 

jornalista, empolgado por poder ajudar na proposta da cartilha que eles estavam realizando. 

Agradecendo o convite para contar sobre como se dá o trabalho de criação de um texto para 

televisão, descreveu a importância das perguntas que nos ajudam a direcionar o foco para as 

histórias que queremos contar. Feito o paralelo com as pautas que estruturam os programas de 

televisão55, e descrevendo os processos de criação audiovisual presentes no programa Globo 

Ecologia. Assistimos um trecho do programa relacionando-o com o texto que havia sido 

escrito no roteiro.  

                                                 
55 Quatro meses antes dessa visita, o Brasil havia  sediado o evento popularmente conhecido como Rio+20. 
Portanto, o tema da sustentabilidade relacionado à erradicação da pobreza havia recebido considerável destaque 
na mídia. 
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Em seguida, o pesquisador utilizou da indagação como forma de levantamento dos 

conhecimentos prévios sobre a relação dos alunos com o meio ambiente a partir das seguintes 

perguntas (entrevistas semi-estruturadas): 

- O que é viver bem neste lugar? 

- O que é viver mal neste lugar? 

- O que poderia ser transformado para melhorar esta situação? 

Após um pequeno debate com os alunos, partimos para o passeio pelas imediações da escola, 

porém com uma “pauta” em mente. Foi introduzido como elemento lúdico a capacidade das 

máquinas deles realizarem mágicas, portanto, eles poderiam criar também imagens mágicas.  

Os alunos poderiam parar em qualquer momento para registrar as imagens (fotos ou vídeos) 

dos temas que lhes interessassem, tratando de “caçar” imagens relacionadas às seguintes 

questões: 

- O que você gosta nesse lugar? 

- O que você não gosta nesse lugar? 

- Como essa situação poderia ser transformada? 

  

Pontos de experiência 

 

Durante a excursão, acompanhado de Maria, Paulo e mais dois funcionários que ajudaram a 

garantir a segurança dos alunos, o pesquisador também levou a sua câmera para registrar as 

mesmas situações retratadas pelos alunos. Descreveu a sua situação de aprendizagem diante 

dos alunos, e colocou-se assumidamente “à deriva” para poder experimentar o que o território 

oferecia. Não conhecia as ruas, e não tentou se localizar. Apenas solicitou que o levassem a 

algumas praças próximas e, se possível, até o ponto mais alto nas imediações para uma visão 

mais panorâmica do bairro.     

Em cada um dos três pontos de parada propôs uma atividade dedicada à percepção dos 

sentidos, sempre em silêncio, durante aproximadamente um minuto e meio. 

No primeiro ponto solicitou que todos fechassem os olhos, por cerca de um minuto e meio, 

tratando de prestar atenção em como percebiam aquele local a partir do olfato. Em seguida, se 

quisessem, eles poderiam fotografar ou gravar algo naquele lugar. Inicialmente o cheiro mais 

distante que conseguiam perceber, e depois o mais próximo. Durante alguns minutos os 

alunos relataram as suas impressões com essa tentativa. Foram lembrados para, ao retomarem 

a caminhada, não perderem a “conexão” com o olfato. 

No segundo ponto, novamente com os olhos fechados, deveriam prestar atenção em como 

percebiam aquele local a partir dos sons que chegavam: inicialmente o som mais distante que 
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conseguiam escutar, e depois o mais próximo. Ao abrirem os olhos, se quisessem, eles 

poderiam fotografar ou gravar algo naquele lugar. Durante alguns minutos os alunos relataram 

as suas impressões com essa tentativa. Também foram lembrados para, ao retomarem a 

caminhada, não perderem a “conexão” com os sons. 

O terceiro e último ponto de parada era também o local mais alto do bairro, de onde se tinha 

uma visão panorâmica do entorno. Foi pedido para que fechassem os olhos e prestassem a 

atenção na própria respiração.  Em seguida, deveriam escolher um objeto específico a ser 

observado, prestando atenção nas características da imagem que lhes chegava à vista: os 

contornos, as cores e texturas. Fechavam novamente os olhos, por cerca de 30 segundos, 

escutavam a respiração. Em seguida, foi pedido para que “se abrissem” a tudo o que lhes 

chegasse à vista: de uma só vez, sem concentrar em nenhum ponto, observando o todo como 

um só cenário ou bloco de imagem. Ao abrirem os olhos, se quisessem, eles poderiam 

fotografar ou gravar algo naquele lugar, permanecendo em silêncio. Também foram 

lembrados para, ao retomarem a caminhada, não perderem a “conexão” com a experiência de 

alternar a distância focal nos objetos que observavam.  

 

Reinventando as experiências 

 

Após a excursão, alunos e professores retornaram ao laboratório de informática e transferiram 

as imagens para os computadores para serem editadas e transformadas em textos audiovisuais 

com trinta segundos de duração, utilizando como estrutura as três perguntas que guiaram o 

passeio. O pesquisador auxiliou no processo de edição, principalmente para que os alunos 

passassem pela experiência de manipular as durações e as características das imagens (hue ou 

cor, saturação, brilho, contraste, contornos e textura). 

 

3.5 Os procedimentos de análise dos dados 

 

As entrevistas56, interações em ambientes digitais, documentos e diretrizes dos projetos foram 

convertidas em texto utilizando o método de análise de conteúdo descrito por Bardin (2010, p. 

40) “como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

 

 

 
                                                 
56 As perguntas e respostas foram transcritas e disponibilizadas integralmente no anexo.   
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Na segunda etapa da pesquisa, as categorias foram redefinidas, conforme segue: 

1) Mediação pedagógica 

2) Senso crítico 

3) Currículo narrativo 

4) Território 

Após a categorização do conteúdo das entrevistas, retomaram-se os conceitos definidos no 

capítulo teórico para realizar a interpretação dos dados, o que será apresentado no capítulo a 

seguir. 
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Capítulo IV 

A ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Sobre as categorias de análise 

 

Diante dos dados reunidos, optou-se pela análise de conteúdo como método de interpretação 

dos textos, o que segundo Chizzotti (2010, p.114), “Consiste em relacionar a frequência de 

citação de alguns temas, palavras ou idéias em um texto apara medir o peso relativo a um 

determinado assunto pelo seu autor”.  

Os resultados da pesquisa empírica foram agrupados segundo a proximidade léxica, ou seja, 

encontrando-se as unidades de sentido idênticas ou mais próximas (léxico). 

Dessa forma, foram classificados em quatro categorias de análise, criadas a priori e 

organizadas conforme segue: território, senso crítico, currículo narrativo e mediação 

pedagógica.  

Tais categorias se revelaram pertinentes, pois de acordo com Bardin (2010, p.148) a 

pertinência de uma categoria é obtida “quando está adaptada ao material de análise escolhido, 

e quando pertence ao quadro Teórico definido”. 

A partir delas, foi possível retomar a hipótese do trabalho à luz dos conceitos apresentados no 

capítulo I. 

 

4.2  Categoria: território 

 

Em 2003 institui-se como política pública no Brasil, por meio de um conjunto de ações 

interministeriais do governo federal (Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação) 

o Programa Nacional de Educação Ambiental. Os conteúdos relacionados ao meio ambiente 

são categorizados como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 

educação básica.  

Em suma, está definida como política ambiental a importância dos temas transversais como 

um vetor para a transdisciplinaridade e contextualização do currículo. Conforme consta nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: 

 

A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o 

trabalho didático pedagógico em que temas, eixos temáticos são 

integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais, de forma a 

estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere-se da 
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interdisciplinaridade e complementam-se; (...) A primeira se 

refere à dimensão didático pedagógico e a segunda, à abordagem 

epistemológica dos objetos de conhecimento. (...) Dentro de uma 

concepção interdisciplinar do conhecimento, a transdisciplinaridade 

tem significado, sendo uma proposta didática que possibilita o 

tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. 

(BRASIL, 2010, p.24) 

  

Território como currículo: políticas em questão 

 

Em tese de doutorado sobre os aspectos ideológicos que interferem na implementação do 

meio ambiente como tema integrado ao currículo escolar, Layargues (2003) distingue dois 

caminhos para a educação ambiental: aquela que possui como eixo de atuação, a reprodução 

social ou aquela que promove a transformação.   

Nas abordagens que tendem ao segundo eixo há a prevalência de estudos sobre o meio 

ambiente57 mais voltados às Ciências Naturais (na disciplina Biologia), e dissociados dos 

processos históricos e sociais. 

 

A realidade da questão ambiental como uma questão de justiça 

distributiva regulando o acesso e uso desigual aos recursos naturais 

é substituída pela idéia da questão ambiental como uma questão 

técnica, e/ou cultural, onde se suprime a dimensão distributiva pela 

idéia de bem comum, patrimônio coletivo da humanidade onde não 

há disputa pela distribuição equitativa dos benefícios e prejuízos  

da geração de riqueza a partir da natureza. (...) A lógica do 

consenso prevalece sobre a lógica do conflito. Da mesma forma, a 

realidade ‘ecológica’ da crise aparece com mais clareza do que a 

realidade ‘social’ da crise ambiental, tornando-a um problema para 

as ciências naturais, não para as ciências sociais (LAYARGUES, 

2003, p.45). 

 

 

                                                 
57 Há uma diferença na nomenclatura e organização das disciplinas. No primeiro ciclo do ensino fundamental, 1º 
ao 5º ano, o tema está contemplado dentro da área de Natureza e Sociedade.  No segundo ciclo do ensino 
fundamental, 6º ao 9º ano, as disciplinas estão organizadas como áreas de conhecimento, e o tema está 
contemplado na área de Ciências Naturais.   
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Figura 1. Proposta de mediação, imediação da escola 

 

Já uma perspectiva crítica de educação, como a que está sendo defendida nesta pesquisa, situa 

os estudos sobre o meio ambiente como um território para as experiências que atribuem 

sentido ao currículo, neste caso, à luz de uma sensibilidade ecológica ou, como proposto por 

Maffesoli (2010): uma ecosofia. 

 

Eu estava com eles ali, então eu me incomodei. Eu comecei a 

perceber, por exemplo, que eu não conheço esse bairro. (...) Eu 

lembro de um momento na nossa excursão que você parou num 

determinado lugar, pediu pra gente observar, em silêncio. O lugar 

era horrível, era um lugar feio, casas mal acabadas, não me pareceu 

uma favela, mas era um lugar pobre. Quer dizer, eu olhei, parei pra 

pensar. O lugar que eu dou aula é esse daqui ó, os meus alunos 

devem vir também desse lugar aqui e de outros da região. Então me 

toca porque eu tenho que perceber que o meu conteúdo tem que 

fazer sentido na minha aula pra esse menino que mora nesse lugar.  

(Prof. Paulo). 
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Percebe-se na fala dos professores a descoberta da constatação do território como um lugar 

que se constrói como prática social. Portanto, um território que situa a relação com o outro: 

espaço de intersubjetividade, onde desponta a ética.  

 

O que eu digo é quando eu saio da sala, quando eu faço um projeto 

com o aluno, eu falo, eu percebo outros espaços, eu saio. A minha 

relação interpessoal com esses alunos é outra. Eu sorrio mais, eu 

estou num ambiente mais livre, mais tranqüilo, eu estou vendo que 

eles se aproximam mais, se sentem mais a vontade e quando não há 

a possibilidade de desenvolver um projeto desses fica complicado. 

(Prof. Paulo). 

 

Nota-se que a experiência de se compartilhar um território pode ser desconcertante ao ser 

contraposta à reflexão sobre a própria prática pedagógica diante da possibilidade de os 

conteúdos trabalhados em sala de aula (currículo) estarem distantes daquela realidade. 

 

O que eu percebi é que quando a gente sai para um passeio e a 

gente coloca eles pra pensar, pra refletir, eles olham de modo 

diferente. Por exemplo, olhar a rua que eles passam todo dia, tem 

coisas que eles percebem, que eles não percebiam antes. Então é 

esse tipo de atividade, da gente sair pra mostrar o real, pra mostrar 

o que está no dia-a-dia, isso eu achei importante, isso é o que eu 

acho que muda. (Profa. Maria). 

 

 Eu entendo que a subjetividade se dá no embate com o objetivo, 

com o que eu vivencio. Então, se eu estou aqui na escola e vem um 

professor, vem um convidado e nos faz uma proposta de sair da 

sala, percorrer as ruas do bairro e identificar essas questões todas, 

eu já estou indo pro mundo real, pras ruas do bairro. Eu estou 

olhando a sujeira, a pixação, a beleza, o barulho. E esse embate 

com o objetivo, eu vivencio. Então aquilo que eu vou experimentar, 

eu vou engendrar a subjetividade (...). (Prof. Paulo). 
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Embora não tenha sido explicitado com frequência nas respostas, houve também a percepção 

das atividades que foram dirigidas ao corpo situando-o também como território onde se instala 

o sentido da experiência (Bondía, 2002), seja na condição do silêncio, ou através de alterações 

nas relações com os outros sentidos que estabelecem a relação com o mundo percebido. 

 

(...) quando eu saí da escola e a gente fotografou aqui as árvores da 

escola, eu falei: “Olha poxa vida, eu trabalho aqui há 22 anos e eu 

nunca tinha percebido que tinha essas flores nessa árvore”. Foi a 

gente ter um outro olhar, diferente daquele olhar do dia-a-dia, 

corrido, tal. A gente passeando com um novo propósito. Nosso 

propósito era um olhar para o bairro, um olhar do bom e do ruim, o 

que tem de legal e eu, olhando assim pro bairro, fiquei achando que 

eu tinha percebido isso. E é assim, é o que aconteceu. Eles andam 

por aqui e tinha muitas coisas que eles não conheciam e não 

percebiam. (Profa Maria – EMEF Alpha). 

 

É observando onde eles moram quando eles tiram a foto teve até 

um comentário de um aluno que viu: “Nossa, eu não achava que 

fosse sair uma foto bonita aqui nesse lugar”. Eles têm a Serra da 

Cantareira ali e saíram umas fotos bacanas. Falei: Nossa, mas vocês 

observaram como é bonito esse lugar? Tem coisa bonita aqui sim 

também. Ou ver esse olhar deles também que eles falam: Nossa 

tem coisa legal aqui também! (Profa. Sônia – EMEF Beta). 

 

Eu vi uma foto de um aluno, ele tirou uma foto, era uma calçada 

com vários sacos de lixo organizados, estava tudo em ordem ali. 

Então se ele tirou essa foto, ele olhou pra isso, ele percebeu isso. 

Ele percebeu a organização, ele percebeu a necessidade da limpeza, 

ele percebeu que a pessoa juntou todo o lixo e jogou, não lavou e 

não deixou essa terra ou essa sujeira como um agente que 

provocasse um alagamento como a gente discutiu na aula. Então eu 

acho que as fotos indicam o olhar, a percepção, a sensibilidade. 

(Prof. Paulo – EMEF Alpha). 
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4.3 Categoria: senso crítico  

 

Nota-se a partir do Plano Nacional de Educação Ambiental a possibilidade das escolas 

implementarem projetos com uma perspectiva socioambiental baseados no estudo do meio 

como estratégia transdisciplinar.  Nos PCN indica-se como diretriz para os conteúdos de 

história o estudo do meio de forma contextualizada. 

 

O estudo do meio favorece uma participação ativa da criança na 

elaboração de conhecimentos, compreendido como recurso didático 

para uma atividade construtiva que depende, ao mesmo tempo, da 

interpretação, da seleção e das formas de estabelecer relações entre 

informac ̧ões. Favorece, por outro lado, à explicitac ̧ão de que o 

conhecimento é uma organização específica de informac ̧ões 

sustentadas tanto na materialidade da vida concreta, como a partir 

de teorias organizadas sobre elas. Favorece a compreensão de que 

os documentos e as realidades não falam por si mesmos. Para lê-los 

é necessário formular perguntas, fazer recortes temáticos, 

relacioná-los a outros documentos, a outras informações e a outras 

realidades. (BRASIL, 1998, p. 93). 

 

As práticas transdisciplinares não levam por si só ao desenvolvimento do senso crítico, mas 

criam a possibilidade de se evitar a prevalência de abordagens sobre o meio ambiente mais 

relacionadas às ciências naturais. Tais perspectivas desconsideram os conflitos sociais para 

priorizar uma lógica do consenso, habitualmente presentes em temas como aquecimento 

global, extinção de animais, entre outros. 

 

(...) quando a gente começou o projeto a sua vinda aqui, esse 

passeio, ele não estava. Eu já tinha uma coisa toda prontinha, 

esquematizada e o passeio não estava. E eu achei que foi assim 

extremamente produtivo esse caso. Por que? Porque é aquilo que 

eu falei, a gente saiu daqui e viu o mundo que a gente não vê aqui 

dentro, bonitinho, arrumadinho. Eles prestaram mais atenção em 

coisas que eles costumam não olhar. Eles mudaram muito o olhar. 

Até o que eu achei legal, às vezes, foram os comentários, o que eles 

falavam, como foi aquele do alto, que a gente via as casas bonitas 
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e, de repente, no alto o que a gente viu foi aquela parte das casas 

mais pobres, esse contraste. Teve criança que falou assim: “Nossa, 

professora, eu nunca tinha percebido esse contraste!”. E eu achei 

essa colocação: “esse contraste”, achei bonita essa fala. Ele 

adquiriu um vocabulário e pra mim foi muito bom, muito bom 

mesmo. (Profa. Maria – EMEF Alpha). 

 

(...) eles notaram a questão da acessibilidade, a questão de como o 

bairro é abandonado, assim eles repararam na questão mesmo dos 

bueiros todos entupidos, do pessoal que não respeita faixa de 

pedestre. Então assim, eles fizeram críticas ao longo, no percurso 

que nós fizemos referentes a isso. Então eles não percebiam, e de 

repente como eles estavam registrando, eles passavam ‘Olha o 

ônibus não respeita a faixa de pedestre! (Profa. Bia – EMEF Beta).  

 
O que eu percebi é que quando a gente sai pra passeio e a gente 

coloca eles pra pensar, pra refletir, eles olham de modo diferente. 

Por exemplo, olhar a rua que eles passam todo dia, tem coisas que 

eles percebem, que eles não percebiam antes. Então é esse tipo de 

atividade, da gente sair pra mostrar o real, pra mostrar o que está no 

dia-a-dia, isso eu achei importante, isso é o que eu acho que muda. 

(Profa. Maria – EMEF Alpha). 

 
 

4.4 Categoria: currículo narrativo  

 

Ao organizar as respostas em núcleos de sentido, constatou-se a repetição de alguns temas que 

apontavam para a necessidade dos professores, especialmente os da EMEF denominada Beta, 

experimentarem alterações na duração das aulas que previam a gravação e edição de vídeos. 

Foram mencionadas também, com considerável frequência, as limitações técnicas e 

operacionais associadas à estrutura dos laboratórios de informática e à precariedade no acesso 

à internet (velocidade insuficiente para assistir vídeos on-line, falhas de conexão). 
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(faltou...) principalmente o tempo, porque no Laboratório de 

Informática o Ensino fundamental II só tem uma aula de 

Informática, então esse espaço é muito, muito pequeno. Então o 

desenvolvimento foi meio, nós utilizamos outras aulas também, de 

outros professores, pra poder suprir um pouco isso. O que faltou 

mesmo foi mais tempo, pra eu também poder estar observando 

mais de perto, porque quando eles usavam aula, por exemplo, da 

Professora de Português, eu não podia estar lá auxiliando os alunos 

(...). (Profa Sônia – EMEF Beta). 

 

Verificou-se também que, além da existência de projetos transdisciplinares, a interação dos 

professores com a equipe gestora demonstrou ser de fundamental importância para ultrapassar 

as resistências habituais e provar outras maneiras de organizar o tempo e, por consequência, 

dar lugar para a construção de um currículo narrativo. 

 

Acho que o ganho que eu estou tendo nisso é poder rever esses 

conceitos, poder me instrumentalizar melhor pra isso, poder usar 

estratégias, desenvolver estratégias criativas pra atingir o meu 

aluno, mas também uma coisa interessante é a parceria que está 

acontecendo, não só eu e a Professora de Informática Educativa, 

mas a gestão está ajudando. Então, a coordenadora fez um contato 

que foi o Daniel que possibilitou ele vir pra cá hoje e com a vinda 

dele na aula, ampliou muito mais porque a gente foi correr o bairro, 

a gente enxergou o tema da sustentabilidade através de um olhar de 

um profissional de televisão, de um roteirista e os meninos 

desenvolveram roteiros. Então olha que desdobramento o projeto 

teve, né. A gente foi pra além da ecologia! (Prof. Paulo – EMEF 

Alpha) 

 

O currículo narrativo se configurou, tanto nas falas dos professores como na participação dos 

alunos nas atividades propostas, como uma articulação entre subjetividades individuais e 

coletivas. Nesse sentido, chama a atenção a fala de um dos alunos, enquanto gravava uma 

parte do seu vídeo fora do horário de aula, durante uma visita que fez ao parque Guarapiranga 

durante o final de semana: “Nossa isso aqui vai ser muito bom para usar no trabalho da 

escola... na cartilha”!  (Pedro, aluno da 7ª série). 
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Figura 2. Tela capturada da interface Think Quest: Projeto Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tela capturada da interface Think Quest: formação na DRE.  

 

A Cartilha sobre Sustentabilidade foi disponibilizada em uma plataforma aberta (Issuu), 

conforme sugerido pelo pesquisador, e descarregada por 186 pessoas (último acesso em 

10/03/2013). Alem de ter sido exposta na Mostra Cultural da EMEF Alpha em 2012. Já a 

interface Think Quest, terminada a concessão da licença de uso com a SME-SP, encerrou o 

acesso aos professores da RME-SP. 

 

EMEF Alpha 
Prof. Maria
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Na verdade, anteriormente eu tinha pensado em bolar um roteiro 

para que eles fizessem a entrevista. Aí eu falei: Não, né, pra que 

que eu vou bolar o roteiro? Eu não sei nem o que eles querem saber 

das pessoas. Então eles tinham que produzir esse roteiro pra poder 

ir fazer a entrevista e isso foi bem bacana. O que chamou mais a 

atenção foi quando eles viram o resultado. Eles ficaram 

impressionados com o que eles podem fazer. Então aquilo é um 

instrumento que ficou ali, um documento que não se perde mais. 

Diferente deles terem escrito um texto pra você guardar não sei 

aonde. (Profa. Ana - EMEF Beta). 

 

Constatou-se com a proposta de mediação implementada na EMEF Alpha que é possível 

alterar a organização do tempo na escola objetivando benefícios pedagógicos. 

 

Você viu que hoje nós ficamos com essa turma das 7h às 11h45, as 

coisas aconteceram. Por exemplo, eu ou a Prof. Maria era pra estar 

numa sala de aula agora. A coordenadora, eu conversei com ela, ela 

foi pra aquela sala e a gente foi continuar com o projeto, quer dizer, 

existe uma rede que auxilia, que percebe: “Olha, vai lá fica lá com 

eles e eu vou pra outra sala”. (Prof. Paulo – EMEF Alfa). 

 

4.5 Categoria: mediação pedagógica  

 

A RME-SP utiliza como documentos de base as orientações curriculares elaboradas pelo 

próprio município. Nesse sentido, Neves (2011)58, descreve a proposta curricular da RME-SP 

relacionando as práticas pedagógicas dos professores com os elementos presentes nos 

Cadernos de apoio, materiais didáticos destinados aos professores e alunos, que foram 

distribuídos em 2010.  

 

 

 

 

                                                 
58 Disponível em: 
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13803&PHPSESSID=fd8c8f12790c99de24a
cdcfdd6f14bf5 (acessado em 10/02/2013) 
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Mídia como currículo: políticas em questão 

 

Em relação às orientações Curriculares da RME-SP, entre as expectativas de aprendizagem 

para a sétima série59 (SÃO PAULO, 2007b), há um quadro-síntese dos gêneros selecionados 

para estudo e aprofundamento em sequências didáticas ou projetos.  

Já os cadernos de apoio possuem em média oito unidades para serem trabalhadas ao longo do 

ano, quatro das quais contém vídeos para serem utilizados como materiais didáticos.   

Destaca-se entre os gêneros de textos a serem estudados, segundo as Orientações Curriculares 

do município de São Paulo: “o da notícia impressa, televisiva e radiofônica; o da reportagem; 

o da crônica, relato de fatos do cotidiano; o do poema visual, rap; o do estatuto e debate 

regrado” (SÃO PAULO, 2007b, p.74). 

 

(...) Tenho em comum, O lugar onde a gente está porque eu não 

moro nesse bairro, mas eu trabalho nesse bairro, eu atuo, então em 

comum eu tenho isso com eles. É, eu acho que em comum também, 

a descoberta. Porque eu descobri o bairro, mas eu descobri também 

elementos que você trouxe que eu não sabia. Por exemplo, se você 

falasse: “você sabe editar um vídeo?”, eu vou dizer: “eu não sei 

sozinho agora”, porque a gente não parou. O tempo inteiro eu vi 

você ensinar, mas eu olhei pra isso e é menos difícil do que eu 

achava. Eu vi que é possível fazer essa história. Então eu acho que 

em comum, eu e eles temos essa descoberta pela Informática, que 

eu preciso me apropriar mais e perceber o quanto isso pode fazer e 

o quanto essa ferramenta é útil numa escola e o quanto é importante 

a gente ter um Laboratório de Informática como a gente tem aqui, 

com pessoas capacitadas que nos orientam para fazer um bom 

trabalho e o quanto isso é devolvido em aprendizagem, o quanto 

esse conteúdo é devolvido em aprendizagem. (Prof. Paulo – EMEF 

Alpha) 

 

Em alguns exemplos observados, notou-se um descompasso entre as demandas dos programas 

de formação que os professores participavam e o cotidiano das escolas. Por conta disso, 

                                                 
59 Série para a qual foi estruturada a proposta de intervenção, conforme será descrito a seguir. Também chamada 
de 3º ano do ciclo II, tal turma encontra-se no ensino fundamental de oito anos. Na ocasião da pesquisa o ensino 
fundamental de nove anos ainda era recente (no seu 2º ano de implantação na escola estudada). 
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percebe-se uma tendência em acelerar o “tempo pedagógico” para se fazer cumprir uma 

meta exterior à situação da escola (com práticas menos flexíveis em relação à divisão do 

tempo), dificultando o acesso dos alunos ao que Bondía (2002) denomina o saber da 

experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tela capturada da interface Think Quest: formação na DRE - parte 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tela capturada da interface Think Quest: formação DRE – parte 3. 

 

 O Metrópole foi um projeto, ele é de SME, da Secretaria 

Municipal de Educação e nós tivemos acesso. Ele tinha como 

objetivo fazer com que o aluno se apoderasse do espaço da onde ele 

vive através de imagens e aí eu saí com eles, nós saímos no entorno 

aqui do bairro de Taipas e eles foram fotografando as imagens que 

eles queriam, que achavam bonito, feio, crítica. Isso foi tudo 

Prof. Maria 

EMEF Alpha 
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trabalhado pela gente na escola e aí nós pegamos e fizemos um 

vídeo. Só que esse vídeo do Metrópole quem editou fomos nós, 

porque como era um trabalho de SME era um trabalho nosso 

também, então nós tivemos que editar. (Profa Bia – EMEF Beta). 

 

Percebeu-se como uma perspectiva mediadora as atividades dos professores que conseguiam 

estabelecer relações entre as práticas do cotidiano e a autonomia para recriar o currículo com 

os alunos, desvelando as contradições nos espaços compartilhados. Uma postura de “estar-

diante” que emerge nessas práticas com os alunos. 

 

Nós trabalhamos com o livro do Dalmo Dallari que vai discutir a 

vida em sociedade, a questão das moradias, então tudo isso deu pra 

ligar com a realidade. Na fotografia: como vivem as pessoas aqui, 

em que lugares moram e tudo isso a gente foi discutindo em cima 

do vídeo, das fotografias. (...) A ideia era um bairro por grupo, eles 

iam fazer a entrevista com alguém daquele bairro pra discutir o que 

eles consideravam importante naquele bairro, o que não 

consideravam. 

(...) as entrevistas foram importantes pra eles refletirem sobre o 

lugar. A gente tem aqui o bairro Porto Seguro e a maioria dos 

meninos moram aqui no Morro de Taipas. A pessoa que foi 

entrevistada, ela começou a falar de que seria muito melhor um 

rodoanel do que a ocupação do morro pelas pessoas e isso gerou 

uma discussão muito interessante na sala: por que as pessoas 

moram no morro? O que acontece? Se você está preocupado com a 

natureza por que o rodoanel é algo mais importante então?  

O rodoanel pode passar pela Serra da Cantareira? Então as 

discussões foram surgindo em cima das respostas das entrevistas. E 

às vezes você naturaliza algumas coisas: ah, estamos estragando, 

somos nós os culpados de toda a destruição e essas questões foram 

trazidas através das entrevistas. Porque tem coisas que você não 

lembra de falar, que você não pensa quando você está em aula e 

pela entrevista isso chega. (Profa Ana – EMEF Beta). 
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(...) a TV é muito presente, a televisão é muito presente e aí 

quando elas trabalharam com esse documentário na Campus Party 

foi bem interessante a questão da fotografia, da filmagem, eles 

começaram a se envolver bem mais do que quando estava com o 

rádio e aí quando eu comecei o projeto com as minhas turmas que 

foi no ano seguinte, eu já pensei em começar com o vídeo porque 

eu acho que teria a possibilidade das crianças explorarem muito 

mais não só a voz como também a imagem. E realmente deu certo, 

elas ficaram encantadas de poder fotografar, de poder filmar e dava 

uma ligação com o que elas faziam em casa, com o cotidiano delas, 

que está muito presente a televisão. Então até crianças que 

aparecem na televisão, elas discutiam a presença da criança na 

televisão e elas também estavam fazendo a mesma coisa, 

produzindo televisão. Às vezes elas falavam: “Tô fazendo 

programa de televisão”, então essa ligação pra eles foi bem 

significativa e pra mim, me deu sustentação pra ver que estava 

dando certo utilizar o vídeo com os pequenos. (Prof. Gabriel – 

EMEI Delta). 

 

Mas nos divertimos, rimos, brincamos e comentamos, eu ouvia 

comentários dos alunos ao longo do passeio relacionando com o 

tema que foi dado e com a teoria. Eu acho que a vivência que a 

gente teve hoje, ela foi importante porque ela uniu a teoria da 

matéria de Ciências, as estratégias e as ferramentas da internet, mas 

com uma prática. Eles vivenciaram a preocupação com a 

sustentabilidade. Mateus, por exemplo, aluno dessa sala falou: 

“Professor, olha lá: tem uma placa assim: FAVOR, NÃO JOGAR 

O LIXO e embaixo tem um sofá”. Ele percebeu e a gente fez um 

exercício de ficar em silêncio, fechar o olho, perceber os ruídos, 

perceber os barulhos, aguçar os sentidos e eu achei interessante que 

esses meninos conseguiram ficar em silêncio, parar, fechar o olho, 

prestar atenção. (Prof. Paulo – EMEF Alpha). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
O estudo realizado demonstrou empiricamente o desenvolvimento do senso crítico dos alunos 

a partir de uma proposta de mediação pedagógica que envolveu a criação de textos 

audiovisuais no entorno da escola. Influenciaram nesse processo, não como uma relação 

linear de causa e efeito, mas sim por um conjunto de fatores que se correlacionam: a 

existência de políticas que favorecem a autonomia das escolas para desenvolver projetos 

transdisciplinares; mais disponibilidade de tempo para trabalhar com outros professores; 

autonomia e formação dos professores no uso pedagógico de equipamentos como telefone 

celular e câmeras fotográficas ou videográficas; tempo das experiências de aprendizagem 

expandido graças às práticas de curadoria e o compartilhar experiências, ampliadas também 

pelo uso adequado das tecnologias de informação e comunicação.  

As categorias de análise foram pertinentes à luz das contribuições teóricas escolhidas, 

viabilizando a defesa de uma quarta dimensão a ser considerada em uma nova concepção de 

currículo narrativo: o papel do território como espaço cognitivo, criado por meio das 

interações entre sujeitos, cultura e tecnologia.  Território este que se inicia, de forma 

complexa, na percepção do corpo como experiência encarnada sobre o mundo que o rodeia, 

atribuindo sentido ao próprio território e à própria existência. Ao mesmo tempo, em um 

processo marcado pela recursividade, o território será um espaço comunal e subjetivo.  

A narratividade dos professores e dos alunos, em condições de igualdade, ressignificam o 

currículo quando se conectam com os espaços que os mesmos criam para reunir conteúdos 

relevantes (curadoria) e compartilhar experiências. 

Os programas curriculares e as interfaces em jogo podem restringir a aprendizagem ao 

desconsiderem as dinâmicas que as tecnologias de comunicação estabelecem na criação de 

sentido sobre os conteúdos que são prescritos pelo currículo. Por outro lado, a porosidade das 

escolas analisadas em relação à pesquisa científica, e vice e versa, permitiu uma densidade de 

experiências capaz de indicar caminhos concretos para que ambos possam crescer juntos, em 

sua própria função de existir.  
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APÊNDICE I: Transcrição das entrevistas 
 
Entrevista com a Profa. Ana – História – EMEF Beta– realizada em 21/05/2012. 
 
D: Ana, eu gostaria que você me explicasse como que foi o teu projeto com vídeo, o que 
você fez. 
Na verdade, eu comecei a trabalhar com vídeo, com gravação assim por conta de achar que 
precisa ter um produto final. Me incomoda muito guardar muitos papéis. Então em 2009 eu 
comecei fazendo o Projeto sobre Hortas Comunitárias com as crianças em outra escola e nós 
saímos pela região, fotografamos, eles entrevistaram as pessoas na rua e aí tudo isso saiu no 
vídeo que era como se fosse um portfólio do trabalho e eu gostei muito desse formato. Acho 
melhor do que ter cartaz que você vai jogar fora, tem a questão ambiental aí né. É um arquivo 
que ele dura mais tempo. Eu fiz isso em 2009 e aí no ano passado, não no ano, ih, já não 
lembro mais que ano foi. Acho que no ano passado, eu tinha um outro projeto em História que 
era um projeto de trabalhar a questão das sociedades utópicas. A gente fez algumas leituras 
em sala, teve alguns trabalhos, produções de texto e eles tinham que trabalhar com a realidade 
para poder produzir uma sociedade utópica. Então, a partir disso, eles tinham que fazer 
entrevistas e trazer. Alguns conseguiram trazer as entrevistas, outros não. Então, nós saímos 
pra fazer caminhada no bairro, pra conhecer, junto com os alunos, eles fotografaram. Então 
tem alguns vídeos que eles mesmos montaram com as entrevistas. 
D: E isso foi em qual escola? 
Nessa escola. 
D: E com qual idade, qual era a turma? 
Foi sexto ano lá no Pico do Jaraguá e aqui foi oitavo, 14-15 anos. Lá 11-12, sexta série. 
D: E você teve algum tipo de formação pra trabalhar com esses equipamentos, vídeo? 
Nenhuma, tanto é que eles até fotografar eu fotografo muito mal. Eu usava essas câmeras 
digitais colocando no olho, eles riam muito da minha cara. Então muita coisa eu aprendi com 
eles, eu não tinha noção. Pra montar, aí eu fui fuçando no computador pra montar o filme, 
tranquilo. 
D: Você aprendeu sozinha? 
Sozinha. Agora a questão de filmagem a maioria foram eles que fizeram e as fotografias 
também porque eu sou muito ruim nisso. 
D: E como você percebeu o envolvimento deles? Qual foi a percepção que você teve? 
Então esse tipo de trabalho fez com que eles tivessem um pouco mais de interesse, entendeu? 
Em cima do assunto, por exemplo, fazer as entrevistas dói uma coisa que motivou bastante, 
eles trabalhavam em grupo, eles também tinham que fazer um roteiro de entrevista. Na 
verdade, anteriormente eu tinha pensado em bolar um roteiro para que eles fizessem a 
entrevista. Aí eu falei: Não, né, pra que eu vou bolar o roteiro? Eu não sei nem o que eles 
querem saber das pessoas. Então eles tinham que produzir esse roteiro pra poder ir fazer a 
entrevista e isso foi bem bacana. O que chamou mais a atenção foi quando eles viram o 
resultado. Eles ficaram impressionados com o que eles podem fazer. Então aquilo é um 
instrumento que ficou ali, um documento que não se perde mais. Diferente deles terem escrito 
um texto pra você guardar não sei aonde. 
D: E como é que foi essa apresentação? 
Primeiro teve a apresentação em sala, aí discutimos o vídeo, os textos, as informações que 
tinham, conceitos complicados, por exemplo, se você vê a gravação sobre a sociedade 
utópica, ela fala um anarquismo meio comunista. Tem umas coisas assim, deu pra perceber 
que alguns conceitos não ficaram tão claros. Mas que horas que a gente vai perceber isso? Na 
hora que eles estão produzindo. E aí essas questões foram discutidas em sala primeiro e aí no 
final do ano teve uma apresentação pra comunidade. Ficou numa sala, não foi muito visitada, 
pouquíssimas pessoas foram na sala, mas assim o resultado que eu queria ele surgiu antes 
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dessa apresentação pra comunidade, foi com eles: eles percebendo o trabalho que eles 
fizeram, discutindo. 
D: E você conseguiu relacionar isso com o currículo? O currículo era essa questão da 
utopia? 
É a gente estava trabalhando formas de governo, trabalhando a questão da democracia, da luta 
pelos direitos. Nós trabalhamos com o livro do Dalmo Dallari que vai discutir a vida em 
sociedade, a questão das moradias, então tudo isso deu pra ligar com a realidade. Na 
fotografia: como vivem as pessoas aqui, em que lugares moram e tudo isso a gente foi 
discutindo em cima do vídeo, das fotografias. 
D: E eles que escolhiam as pessoas que eles iam entrevistar? 
Foi, eu deixei aberto, vocês vão escolher. A ideia era um bairro por grupo, eles iam fazer a 
entrevista com alguém daquele bairro pra discutir o que eles consideravam importante 
naquele bairro, o que não consideravam. 
D: Eles conheciam já essas pessoas ou não? 
A maioria entrevistou pessoas conhecidas. 
D: E teve algum florescimento de alguma parte crítica?  
Teve algumas entrevistas, algumas coisas que não estão aí porque eu tenho problemas com 
essa questão da Informática. Então tinha alguns formatos que eu não consegui passar. Então 
tiveram muitas entrevistas que ficaram fora, de alguns bairros e tudo. Mas as entrevistas 
foram importantes pra eles refletirem sobre o lugar. A gente tem aqui o bairro Porto Seguro e 
a maioria dos meninos moram aqui no Morro de Taipas. A pessoa que foi entrevistada, ela 
começou a falar de que seria muito melhor um rodoanel do que a ocupação do morro pelas 
pessoas e isso gerou uma discussão muito interessante na sala: por que as pessoas moram no 
morro? O que acontece? Se você está preocupado com a natureza por que o rodoanel é algo 
mais importante então? O rodoanel pode passar pela Serra da Cantareira? Então as discussões 
foram surgindo em cima das respostas das entrevistas. E às vezes você naturaliza algumas 
coisas: ah, estamos estragando, somos nós os culpados de toda a destruição e essas questões 
foram trazidas através das entrevistas. Porque tem coisas que você não lembra de falar, que 
você não pensa quando você está em aula e pela entrevista isso chega. 
D: Você acha que essa experiência deles com vídeo mudou também a maneira de 
observar a paisagem, o lugar, a natureza? 
Eu espero que sim, a gente não tem como medir isso. Eu acho que pra fazer um trabalho 
assim que era o que eu tinha intenção se eu continuasse na outra escola é você seguir com um 
grupo porque aí você vai vendo, vai percebendo o que está mudando, percebendo um olhar, 
como ele está vendo a sociedade, como ele se vê agindo nela, mas num trabalho que foi de um 
ano não dá pra você ter essa resposta. 
D: E se você for até o nono ano, como é que isso acontece depois no Ensino Médio, por 
exemplo? 
É, exatamente, às vezes a gente tem alguns trabalhos dentro da escola e aí esses meninos 
voltaram, que se formaram, eles foram pra uma escola nova do Ensino Médio, aqui perto. A 
relação é totalmente diferente, então não tem essa coisa com o conhecimento, a escola por ser 
nova está sem professores. Então muitas coisas vão se perdendo e esse perder da educação 
nesse meio de caminho, desvaloriza todo um trabalho feito. 
D: A relação com o lugar também você acha que atrapalhou, por ser uma escola nova? 
Eu acho que sim porque a escola chega sem nenhum recurso. Essa escola era uma escola 
nova, mas existe uma diferença muito grande entre Prefeitura e Estado, se você avaliar a 
questão de pessoal. 
D: E qual foi a maior dificuldade que você teve pra realizar esse projeto? 
Eles trazerem e aí você conseguir equipamento pra poder baixar o que eles trouxeram. 
D: Tinha formatos diferentes? 
Em formatos diferentes, eu não tinha como pegar aqueles cartões de memória. Foi terrível 
organizar aquilo e aí tinha essa pressa da questão da Feira Cultural, pra Mostra. Tanto é que 
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tem algumas coisas que eu guardei e o meu computador deu pane e eu acabei perdendo e 
tem algumas coisas que eu guardei e que não estão aqui, que não deu tempo de ir pra Mostra 
Cultural, por exemplo, mas que eram reportagens importantes. 
D: Alguma coisa vocês colocaram na internet? 
Eu não coloquei nada na internet porque assim: primeiro tem a questão de direito de imagem 
e a minha ideia era que eles tivessem isso como um documento pra eles. Então no final do ano 
gravamos dvd’s pra todos os alunos da oitava série poderem levar. Então se eles quiserem 
mostrar para alguém, eles mostram. 
D: Maravilha. E você dá aula em outras escolas? 
Não, eu exonerei no Estado há dois anos e estou muito feliz. 
D: Feliz? Qual foi o maior motivo da exoneração? 
A sobrecarga, a questão do trabalho, o trabalho docente ele desgasta física, mentalmente. E 
você imagina você sair daqui depois de seis aulas e pegar mais cinco ou seis no Estado. Além 
desse desgaste, tem a questão da desvalorização do profissional. O profissional da Prefeitura, 
se a gente pensar numa questão de valorização, de remuneração mesmo, na Prefeitura de São 
Paulo a remuneração é bem melhor, mas não é a ideal, certo? Mas é melhor. A questão 
também de número de funcionários, de equipamentos. No Estado, por exemplo, você tem a 
Sala de Informática, mas você não tem o Professor de Informática. Aí você vai para aquela 
sala com os seus alunos, às vezes você não encontra equipamento, não consegue trabalhar. 
Existe todo um processo que desgasta muito. Eu gostava de trabalhar com o Ensino Médio, 
mas. 
D: Você chegou a fazer algum trabalho com vídeo com eles? 
Não, não cheguei a fazer lá no Estado não. 
D: E teve algum trabalho que te inspirou, além daquele que você mesma fez com a 
Horta? Teve algum trabalho que você viu em algum lugar, alguma referência teórica, 
algum livro, alguma bibliografia? 
Na verdade assim, tem um filme que é “Encontro com Milton Santos” que tem algumas cenas 
que ele comenta ali de como você pode pensar uma outra globalização na questão cultural e aí 
mostra algumas cenas nesse filme de jovens trabalhando. Não sei se você chegou a ver. Ele 
vai trabalhar com a questão. 
D: Em Brasília, né? 
Isso, aí ele fala lá da Finlândia, mas tem um grupo que cria histórias que são da cultura 
popular e aí eles vão filmando, eles fazem usando vassouras de tripé. Eu achei aquilo 
fantástico e foi uma das coisas que eu fiquei pensando: Por que não? 
D: E como você conheceu esse filme? 
Foi lá no Ensino Médio, no Estado, conversando com professores, aí a gente assistiu esse 
filme. 
D: Mas foi algum professor que te indicou? 
Foi. 
D: Professor do que? 
Ah, não lembro mais. Faz tempo que eu vi esse filme. 
D: Mas você viu na escola? Com os alunos? 
Não. Com esses alunos eu vi porque como a gente está trabalhando a questão atual, eles 
assistiram o “Encontro com Milton Santos”, parávamos bastante, fizemos discussão, foi bem 
interessante. 
D: Influenciou na realização do filme? 
Não sei, eu acho que eu marquei bem essa passagem dos adolescentes ali trabalhando, 
encontrando na mídia uma forma de colocar a sua voz. Não sei se influenciou, eu espero que 
sim, foi a intenção. 
D: Tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar sobre o trabalho? 
Não 
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Entrevista com a Profª Bia – EMEF Beta – realizada em 21/05/2012 
 
D: Bom, eu estou conversando aqui com a Profª Bia. O que você me conta? Você é 
professora de? 
Eu sou formada em Artes e na Prefeitura eu dou aula no Laboratório de Informática. O meu 
trabalho, eu gosto muito de trabalhar com as multimídias. 
D: Como que surgiu a ideia de começar a trabalhar com os vídeos? 
Bom, eu comecei a trabalhar com Stop Motion, aí depois a gente vai se aprofundando. E, no 
ensino fundamental, como eu trabalho na Prefeitura, nós pegamos e fizemos junto com a 
Professora de Português, trabalhamos gêneros do cinema e resolvemos fazer curta-metragens 
e os alunos construíram a história do filme e depois nós partimos para a gravação do vídeo. 
D: E essa ideia de trabalhar com os gêneros, vocês receberam algum material? Foi de 
vocês, partiu de vocês ou vocês receberam algum tipo de material que ajudou nesse sentido? 
Não, partiu de nós professores mesmo, pra estar mostrando a diferença dos gêneros pra eles. 
D: E vocês usaram algum conteúdo de apostila? 
Não, não usamos apostila. 
D: Vocês que desenvolveram? 
Nós que desenvolvemos mesmo, um mini-projeto na verdade. 
D: E como é que foi: o que funcionou, não funcionou? 
Assim, na parte de escrita os alunos eles ficam meio, eles não conseguem desenvolver direito 
a atividade, eles precisam demais do auxílio, então nós vamos auxiliando. 
D: Desculpa, qual é essa turma? 
Foi com a sétima série do ensino fundamental. Aí nós auxiliamos, aí devolvia a correção do 
texto, porque tinha a questão de gramática, a questão de erros mesmo da Língua Portuguesa e 
depois de corrigido é que nós fomos para a gravação. Toda a gravação foi gravada dentro da 
escola. Então eles usaram o espaço escolar para estar fazendo os vídeos deles. Após os vídeos 
ficarem prontos, nós trouxemos pra sala de informática pra eles editarem os filmes. Então 
tinha que ter um nome, primeiro eles iam escolher um nome pro filme deles, colocavam toda 
a parte de gravação, eles como protagonistas, então eles tinham que colocar quem editou, 
quem filmou, quem foram os atores, então eles dividiram bem e nós usamos o Media Player, 
não o Movie Maker pra eles estarem editando, no Windows Movie Maker. 
D: E isso você já sabia usar? 
Já, eu já tinha o acesso, aí sim eu tenho curso. 
D: Mas esse curso é tudo por sua conta? 
Não, não a Prefeitura oferece esse curso pra gente, essa parte prática dos programas. 
D: Isso faz parte de algum programa específico da Prefeitura? 
Não, faz parte das formações do Laboratório de Informática porque nesse vínculo eu sou 
professora de Informática na Prefeitura, eu estou como professora de Informática. 
D: Eu vi seu trabalho no Think Quest. Ele está dentro do Think Quest, não está? 
Lá é só a formação, depois que mudaram a imagem do Laboratório é que ele entra só, 
entendeu? 
D: Não, não entendi. 
Oh, nós fizemos toda a parte de edição no Movie Maker, aí quando foi salvar é que colocou. 
D: Estava numa rede? 
Numa rede 
D: E o que você percebeu dos alunos, qual foi o envolvimento deles com essa atividade? 
Provavelmente total, porque eles queriam o tempo inteiro estar filmando. Quando despertou a 
questão, que eles viram que eles estavam fazendo, ah...eles queriam filmar. “Professora, 
vamos fazer outro? Vamos fazer outro?” era a fala deles, né. Porque tinha aluno assim “Não 
eu acho que eu vou ter que trazer uma câmera melhor porque a imagem não ficou muito 
nítida.Não, mas amanhã eu trago, amanhã a gente filma de novo”. E o envolvimento assim, 
foi total. Muito legal fazer esse trabalho com eles e a troca, nós trocamos muito. Porque 
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quando você faz um trabalho que eles se envolvem é muito melhor porque você troca mais 
com eles. 
D: E qual foi a diferença das turmas, por exemplo, que trabalharam com vídeo? Vocês 
fizeram o projeto com as sétimas, tiveram outras turmas também? 
Não, não, esse projeto só teve, na prefeitura foi só com a sétima série. 
D: E quais foram as dificuldades maiores? Teve a questão do Português. 
É, a questão do Português, a defasagem de aprendizagem que eles têm foi um fator que pegou, 
porque eles não se sentiam capazes, eles não se sentiam confiantes, por conta da questão da 
aprendizagem deles mesmo. Muito difícil, porque como eles sabem que eles não dominam a 
língua, então eles ficam meio receosos. Agora já na parte prática, aí eles fizeram. 
D: Aí o Português já não é importante porque é mais oral, né? 
É já não influencia e aí eles me questionavam no seguinte: 
- Mas tem que seguir o roteiro que nem a gente fez? 
- Não, se vocês acharem que o roteiro não está adequado ali, vocês podem estar mudando o 
roteiro.  
Porque acontece isso. Porque na hora que eles estão escrevendo eles pensam de um jeito e 
quando vão filmar é outro, então eles têm que adequar, mas isso ocorre mesmo com qualquer 
situação. Então se vocês acharem uma forma melhor de estar passando a ideia principal, tudo 
bem, esse é o improviso. 
D: Depois, quando ficou pronto, o que eles fizeram com esse material? 
Olha, primeiro que nós publicamos no youtube, nós passamos porque eles queriam. Eles 
achavam que eles que tinham que estar publicando no youtube. Eu falei não a gente faz junto 
a publicação, aí nós fizemos de alguns a publicação. E outra coisa que eles queriam era ver o 
vídeo que eles fizeram e era uma coisa primordial era ver e eles vinham a todo momento: 
“Professora, hoje nós vamos ver?” 
Teve aluno até que solicitou que eu gravasse pra ele, que eu passasse pra ele, pra eles 
mostrarem: Olha, eu sou o artista. 
E teve a Mostra Cultural, então eu achei muito legal que nós montamos uma sala pra estar 
exibindo isso e eles traziam toda a família pra ver o filme que eles fizeram. E foi muito rico. 
Foi muito legal trabalhar isso com eles. 
D: E assim na parte, na internet, você chegou a acompanhar algum movimento deles em 
relação a comentários, dentro do próprio canal do youtube? 
Não, teve até, aí eles vinham pro Laboratório de Informática, eles acessavam o youtube pra 
eles estarem vendo o filme deles e os outros e outra questão que eu achei muito interessante 
foi a crítica porque eles são críticos: “Olha, a gente devia ter feito isso”; “Olha, se fizesse 
assim”. E essa questão foi muito legal. Pena que a gente não teve continuidade porque aí eles 
mudaram de período e a gente acabou não, eu acho que se a gente fizesse mais uma vez eu 
acho que eles iam fazer melhor, fazer de uma outra visão. A visão deles mudou. 
D: Por que eles foram pra oitava? 
Foram. 
D: E aí na oitava não tinha mais o Projeto de Informática? 
Não, tem o Laboratório, mas é que eu desenvolvi com eles esse. 
D: E na oitava é com outra? 
Aí é com a Sônia. 
D: Aí ela não trabalhou com eles? 
Eu não sei o que ela está trabalhando porque todo ano a gente traça meta, então a escola todo 
ano ela tem, a gente tem um projeto pra desenvolver, dentro de temas, então ano passado a 
gente estava trabalhando com protagonismo, então eles trabalharam dessa forma. Esse ano a 
gente está trabalhando a Africanidade, então a gente já está mudando um pouquinho de 
projeto. 
D: Entendo. E o Projeto do Meio ambiente, não tinha um projeto? 
Então foi o meio ambiente, os alunos como protagonistas, entendeu? 
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D: Você acha que mudou alguma coisa na relação deles com o meio ambiente ou com o 
espaço deles, ou com a escola? Com o território deles, escola, mudou alguma coisa? 
Aqui é assim, nós temos um grande problema que é o Bairro de Taipas, atrás da escola a gente 
tem a Serra da Cantareira, por onde vai passar o Rodoanel, trecho Norte. E a maioria dos 
alunos moram na Serra da Cantareira, então assim já é um ambiente que eles percebem que já 
estão desmatando pra moradia mesmo, então assim eles não fazem essa ligação. Quando 
falaram do trecho Norte que vai passar perto da casa deles, aí eles mudaram, porque daí já 
veio pra eles: porque eles iam perder a casa pra passar o Rodoanel. Então assim, é difícil, eles 
não relacionam assim, os alunos do ensino fundamental II, né. Agora já os menores não, os 
menores já tem uma consciência mais, a gente vai construindo, nessa questão. 
D: Já estão percebendo? 
Já estão percebendo, é. Agora os adolescentes não. 
D: E esses adolescentes da sétima série: mudou alguma coisa nessa relação deles com o 
espaço da escola, depois que eles gravaram aqui? 
Mudou, eles se apropriaram do espaço, porque a gente está acostumado à sala de aula. Então 
você tirá-los da sala de aula já faz uma diferença muito grande, muita diferença na relação 
deles com o espaço escolar. 
D: E você pessoalmente, Bia, teve alguma dificuldade pra desenvolver esse projeto? 
Você sentiu que faltou alguma coisa? 
Principalmente o tempo, porque no Laboratório de Informática o Ensino fundamental II só 
tem uma aula de Informática, então esse espaço é muito, muito pequeno. Então o 
desenvolvimento foi meio, nós utilizamos outras aulas também, de outros professores, pra 
poder suprir um pouco isso. O que faltou mesmo foi mais tempo, pra eu também poder estar 
observando mais de perto, porque quando eles usavam aula, por exemplo, da Professora de 
Português, eu não podia estar lá auxiliando os alunos, aí eles vinham e eu falava “Não, está 
ruim, tem que refazer”. Então eu ficava monitorando dessa forma. 
D: A questão do celular, como é que foi? 
Olha é eles acharam que a imagem, porque nem todos têm celulares com uma capacidade boa 
de pixels pra estar fazendo um filme melhor. Então eles observaram e criticavam e eles 
queriam mudar o material, trazer uma câmera. Eu falei “Não, vamos fazer com o celular 
porque também é imagem, é um material legal”. Só que assim devia ter mais trabalhos desses 
pra eles poderem estar utilizando porque eles esquecem, né. Porque o celular pra eles só tem 
uma função de passar mensagem de alguém, nem de receber ligação tem. 
D: E eles começaram a usar de outra forma? 
É eles utilizaram lá pra atividade, só. Eles não mudaram o hábito deles. 
D: E essa questão da qualidade da imagem era importante pra eles? 
Era. 
D: A definição? 
É a definição. 
D: Era mais importante talvez do que o andamento? 
Do que todo o processo. 
D: Outra pergunta é, por exemplo, como documentar isso? Você registrou isso, tem tudo 
isso guardado e aí agora, o que você vai fazer com isso? Tem alguma forma? 
A escola tem um portfólio, a gente deixa no portfólio, pra montar mesmo a identidade da 
escola. Então assim, nas reuniões pedagógicas a gente utiliza pra estar mostrando essas 
atividades que a gente desenvolve, mas na própria DRE também eu mostro, na Diretoria 
Regional de Ensino, leva essas vídeos lá pra eles verem o nosso trabalho e aí morre nisso. 
D: É, né. O Metrópole Digital 
Também. 
D: O que é o Metrópole Digital? 
O Metrópole foi um projeto, ele é de SME, da Secretaria Municipal de Educação e nós 
tivemos acesso. Ele tinha como objetivo fazer com que o aluno se apoderasse do espaço da 
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onde ele vive através de imagens e aí eu saí com eles, nós saímos no entorno aqui do 
bairro de Taipas e eles foram fotografando as imagens que eles queriam, que achavam bonito, 
feio, crítica. Isso foi tudo trabalhado pela gente na escola e aí nós pegamos e fizemos um 
vídeo. Só que esse vídeo do Metrópole quem editou fomos nós, porque como era um trabalho 
de SME era um trabalho nosso também, então nós tivemos que editar.  
D: Os professores? 
É, eu e a Sônia. 
O que eu acho bem legal é assim os alunos estarem fazendo a edição, eu acho mais. 
D: Eles fazerem é melhor? 
Eu acho né. No Metrópole eles só tiveram a atividade de fotografar e nós saímos com eles pra 
eles estarem fotografando. Tem umas imagens bem legais lá, você viu? 
D: Eu vi, lindas! E isso mexeu de alguma forma com a parte crítica deles? 
Com certeza, eles notaram a questão da acessibilidade, a questão de como o bairro é 
abandonado, assim eles repararam na questão mesmo dos bueiros todos entupidos, do pessoal 
que não respeita faixa de pedestre. Então assim, eles fizeram críticas ao longo, no percurso 
que nós fizemos referentes a isso. Então eles não percebiam, e de repente como eles estavam 
registrando, eles passavam “Olha o ônibus não respeita a faixa de pedestre” e foi o comentário 
deles. 
D: E isso também apareceu na exibição, na Mostra? 
No vídeo? 
D: Na Mostra Cultural? 
Ah, foi, aí nós temos todo o material, as fotografias nós mandamos revelar e fizemos toda 
aquela questão da cartolina, você viu? 
D: Eu vi. 
Então, nós que fizemos, aí nós pusemos a exposição aqui pra eles, pra ver eles se 
identificando lá: “Olha, eu moro aqui”, oha ali e tal, então eles mesmo se identificaram com o 
espaço deles. 
D: E teve alguma diferença em relação a ver as fotos ou ver o vídeo editado pros alunos? 
Nenhuma. Era a mesma coisa. 
D: Era a mesma relação? 
Era a mesma coisa. 
D: Porque nas fotos eu vi que vocês usaram alguns efeitos, umas transições. 
É, esses efeitos aí fomos nós. 
D: De onde que vocês tiraram esses efeitos? Que equipamento? 
Do Movie Maker. 
D: É muito bacana, que elas ganharam movimento. 
É no Movie Maker mesmo nós fizemos. Aí esse trabalho aí do Metrópole foi feito com dez 
alunos da manhã e dez alunos da tarde só, ele foi um projeto menor porque você tinha que 
focar mais. 
D: E com os meninos assim: eles têm o facebook, eles podem usar? Existe alguma página 
da sala ou da escola no facebook? E eles colocam coisa lá, eles participam? 
Tem. Mas é fechada porque a gente que está organizando ainda. 
D: Ah, são só os professores? 
É, a gente coloca o material lá, por exemplo, sobre o evento que teve aqui, a gente coloca e 
eles têm acesso. 
D: E vocês se relacionam de alguma forma pelo facebook? Vocês usam como 
ferramenta? 
Ah, com certeza, eles fazem questão de estar adicionando a gente lá como amigo. 
D: E como é que você lida com isso? 
Ah, é muito legal, eu gosto, então pra mim é muito bacana. Eu até dou bronca neles porque às 
vezes eu estou em casa, aí eu sei que o aluno da manhã está aqui: “O que você está fazendo no 
facebook?” Aí eles saem rapidinho. 
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Entrevista com a Profa. Sônia, da EMEF Beta – realizada em 21/05/2012 
 
D: Gostaria que você se identificasse e falasse qual que é sua função aqui na escola. 
Eu sou a Sônia, Professora de Informática Educativa e estou há quase dois anos aqui nesse 
cargo, nessa função na verdade. 
D: Com que idades? Com quais séries? 
Então no período da manhã eu trabalho com terceiro ano, quarto ano, quinto e oitavo ano. 
D: Sônia, me conta como que foi esse projeto de Educação Ambiental. De onde surgiu 
essa idéia, como isso apareceu aqui? 
Então foi definido que nós trabalharíamos na mostra com Educação Ambiental. A partir dessa 
proposta de um projeto da escola, a gente começou a pensar em trabalhos nesse sentido. 
Como na escola tem muitos probleminhas que a gente vê ocorrendo, aí a gente pegou 
problemas que têm na escola pra transformar isso em projeto. O objetivo era conseguir um 
produto final, além da conscientização dos alunos, que eles percebessem os problemas que 
temos aqui na escola e como que a gente poderia resolver esse problema, pelo menos 
investigar pra tomar consciência de que ele existe e quem pode amenizar, tentar resolver esses 
problemas somos nós que estamos aqui convivendo nessa escola. Aí saíram essas propostas, 
eu trabalhei com a quarta série, cada sala fez um tipo de vídeo, o produto final era ser um 
vídeo educativo para as próprias professoras se quiserem usar o material. Está disponível para 
elas usarem com os próprios alunos e é um trabalho assim que eles produziram e virou um 
material didático, assim que eu chamo e eles podem usar o material que eles mesmos criaram. 
D: E como que eles criaram isso? O que eles usaram? 
Então a gente começa, a gente se reúne primeiro. Todo projeto que a gente faz a gente começa 
reunindo o grupo. Então a gente conversa sobre os assuntos do trabalho que a gente vai fazer, 
seleciona um tema, fecha um tema, por exemplo, coleta seletiva e eles decidem e a gente faz 
um registro coletivo do que eles sabem sobre o assunto. A gente parte dos conhecimentos 
prévios e a partir daí a gente vai desenvolvendo o trabalho e sempre discutindo, conversando. 
Essa parte não aparece no vídeo final, mas a gente tem um registro das conversas, mesmo 
quando a gente, aqui na informática, faz roda da conversa, um aluno vem aqui e registra pra 
mim. Ele fica todo feliz de vir aqui registrar no telão e a gente conversa bastante também 
antes de começar todos os trabalhos. 
D: Como que é o registro? 
Então a gente faz a roda aqui, conversa sobre o assunto que a gente vai trabalhar, o que a 
gente vai montar, o que eles acham, o que eles tem de ideia e a gente parte dos conhecimentos 
prévios: o que vocês sabem sobre coleta seletiva, por exemplo. Aí eles vão falando, aí eu 
chamo um aluninho pra já vir aqui e vai digitando aqui pra professora, aí eles vão digitando e 
um vai falando e ele vai escrevendo e aqui acalma porque ele dita devagar. Então ele vai aqui 
já mexendo e ele vai se soltando. Então eles vão já conversando e o outro vai escrevendo e um 
vai falando, e outro vai falando e outro vai tomando coragem e falando. No começo eles 
ficavam meio assim, mas agora eles acostumaram com meu jeito então todo mundo quer falar, 
todo mundo quer aparecer no vídeo e é legal começar de pequenininho já pra esse 
protagonismo. Porque quando eles estão grandões a gente tem o problema, por exemplo, que 
eu tenho com as oitavas porque eles não estão acostumados assim a encabeçar os trabalhos e 
querer aparecer no vídeo e querer vir aqui na frente digitar. A gente tem essa dificuldade com 
os grandões e eles que são pequenininhos já vão encaminhando. 
D: Entendi e qual é a maior dificuldade dos grandões? 
Então os grandões resistem um pouco até na questão da conversa, de você juntar pra fazer 
uma roda da conversa pra eles se soltarem e eles não têm assim muito o costume de trabalhar 
desse jeito. Você junta um roda da conversa e conversa. Eles são meio assim resistentes de 
aparecer no vídeo, eles não gostam de aparecer, mas fazem outros vídeos e colocam no 
youtube, vídeos que não têm nada a ver. 
D: Tipo o que? 
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Tipo dançando funk.  Aí eles colocam lá e postam no youtube. Aí você fala assim:  
- Ah, mas você não quis aparecer num vídeo tão legal da escola.  
- Ah professora não quero.  
Mas aparecer dançando funk ele gosta de aparecer. Então a gente não corta, a gente chama, 
fala assim que é legal ter aluno aparecido. Os alunos aparecidos na informática eu adoro 
porque eles gostam de aparecer. Eles são maravilhosos quando começam de pequenininho já 
querendo aparecer a gente brinca assim, ah é que nem repórter de TV, eles já fazem fica a 
coisa mais linda eu adoro. A professora se empolga, né. 
D: E com a oitava você também trabalhou no projeto ambiental? 
Também. Foram pra todas as turmas e com as oitavas a gente também definiu um tema, eles 
escolheram. Tinha alguns temas e a partir de um vídeo a gente começou a fazer também. Com 
as oitavas, por eles serem mais resistentes, por ter esse problema, eles fizeram o vídeo, mas 
também não quiseram aparecer. Então a gente usou muita imagem pronta, pesquisada na 
internet, que acaba ficando mais pobre o vídeo. Com os pequenininhos a gente já pode 
produzir as imagens e os vídeos que são bem melhores, né. 
D: Eram fotos os da quarta série? 
Então os da quarta a maioria é foto que a gente tirou aqui na escola, que eles tiraram também, 
eu também tirei. Mas os da oitava realmente a gente pegou imagens prontas. Algumas a gente 
criou. 
D: Mas fotos ou vídeos? Os que vocês fizeram da oitava eram fotos? 
A gente usou mistura. O da oitava assim, alguns vídeos, por exemplo, o da biopirataria eu 
peguei bastante imagem pronta e eles pesquisaram texto e a gente usou esse tipo de pesquisa e 
teve um que a gente fez animações, pequenas animações pra por no vídeo e alguns a gente 
pegou também animações, “gifezinhos” da internet pra juntar com o vídeo. Então a gente 
misturou: tinha texto pesquisado fora, texto produzido pra falar, teve imagem pronta já da 
internet, teve algumas animações que a gente criou, por exemplo, do vídeo de meio ambiente 
e consumismo. A gente criou uma animaçãozinha do compre, compre, compre. Dá trabalho, 
eles têm preguiça de fazer porque animação dá trabalho, mas acabou saindo. 
D: E vocês fizeram no paint? 
Então a animação eu costumo fazer no paint, cada quadro, aí a gente manda pro movie maker 
e aí faz a animaçãozinha. Se tiver que gravar outro pra por no vídeo a gente grava também 
D: Entendi. E como que você divide as turmas: é um tema? A sala inteira faz um vídeo? 
Como que é? 
Então a gente trabalhou assim, eu não gosto de separar eles pra colocar um faz a edição, outro 
faz a imagem, outro faz o roteiro. A gente faz o roteiro, a gente planeja o vídeo, ele é 
planejado, mas eu gosto que eles circulem por todas as áreas. Então um dia você vai editar um 
pouquinho, outro também. Um dia você vai tirar foto outro dia você vai gravar porque aí eles 
passam por todas as fases, aí eu coloco no final todos porque eles vão se dividindo. O que 
você fez na outra aula? Então o outro hoje vai fazer um pouquinho da edição pra ele sentir um 
pouquinho como que é. É bom. 
D: É dessa turma que tem uns animais? 
Ah, esse tem bastante fotos que a gente usou. 
D: Fala olha, ele vai comer isso. 
Você acha que ele comeu isso?  
D: Eles mesmo criaram esse texto? 
É da Educação ambiental. Então esse foi o que a gente mais usou imagens prontas porque eles 
decidiram falar de animais e a gente aqui não tem tanto a questão do animal. Era pra ser 
coisas da escola, mas como expandiu que é os animais e o nosso lixo acabou que eu deixei. 
Falei: Vamos pesquisar. Então só que a gente não vai ter animal aqui pra estar pesquisando, 
então vamos pegar imagens já da internet. Aí eles pesquisaram imagens, a gente selecionou 
algumas dessas imagens do peixinho com cigarro e em relação ao texto. Aí o texto eu que fiz 
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e aí eu fui treinando os menininhos pra falar. A gente gravava, regravava até ficar tudo 
bonitinho e elas adoraram aparecer no vídeo que nem repórter. 
E a entonação a gente treinava, aí tinha todo um problema de acústica que era terrível, o 
vídeo, sala de leitura e hora do recreio, mas elas conseguiam um pouquinho.  
- É professora dá trabalho né.  
É dá trabalho, mas elas adoravam, elas não se cansavam, a gente fazia várias vezes aí não 
ficava legal aparecia um grito aqui, tinha que refazer. 
D: O que você acha que elas mais gostaram no projeto? 
Elas adoram aparecer. 
D: As meninas? 
Os meninos também. Aí tem os que não gostam mesmo e tem o que os pais não deixam, então 
tem esse problema também. Aí eu pego quem pode aparecer e quem quer. Eu vou chamando 
assim e eles se apresentam pra fazer. Então essas meninas são mais aparecidinhas. Eu falo pra 
elas que elas são mais aparecidinhas, quiseram aparecer no vídeo e falar o texto. 
D: Aconteceu alguma vez de um pai reclamar? 
Sim, tem pai que não deixa aparecer, então eu tiro. Eu tive até um probleminha que a 
professora falou que um pai tinha assinado a autorização de imagem, aí depois eu fui mandar 
uma mais completa daqui da informática: de áudio, de voz, de texto também, eu pego 
completinho, aí o pai não permitiu. Aí já estava gravado e eu tive que fazer um efeitozinho lá 
pra não aparecer o rostinho dela. 
D: Os vídeos que você colocou no youtube? 
Do desperdício de alimentos, mas esse eu coloquei um efeito lá que ela não aparece. 
D: Entendi. E da onde surgiu a proposta? Você falou que a proposta era da escola, quem 
que determinou essa proposta? 
Então foi decidido em horário de JEIF, não sei se você sabe. 
D: O que é a JEIF? 
É um horário de estudo que a gente tem depois da aula, do meio dia à uma e vinte. É um 
horário de estudo que a gente define o que vai ser trabalhado pra mostra cultural que esse ano 
será em novembro. 
D: E quem se envolveu? O vídeo se relacionou com outras disciplinas? 
Então, porque assim todo mundo está envolvido nessa questão do meio ambiente, então 
acredito que os outros professores também trabalharam esse tema. Eu estou dentro do projeto 
que é o projeto da escola, não fui eu que inventei, então todo mundo a princípio deveria 
trabalhar esse tema porque era para a mostra cultural, os trabalhos foram voltados para o meio 
ambiente. 
D: E foram apresentados, né? Como é que foi a apresentação para os alunos? A 
comunidade assistiu, como é que foi? 
Foi montada uma sala com telão, os filhos adoram trazer os pais para assistir. A gente montou 
um telão na sala e os pais iam entrando e assistindo os vídeos e eu também coloquei no blog 
da escola, da informática e também no Think Quest. É que esse vídeo ele é só o produto final, 
tem também a interação no Think Quest, que é um site colaborativo, que é onde mais também 
eles participaram da escrita, do pensar as ideias, questionar, fazer uma produção colaborativa 
que é a poesia coletiva e aí cada série tem uma página. 
D: E eles publicam aí? Eles escrevem, participam? Você tem algum exemplo? 
Tem uma avaliação também, a gente põe as fotos. 
D: Eles comentam aí? Tem comentários deles? 
Sim, eles escrevem aqui, eles têm que interagir. Então a gente tem o registro do levantamento 
prévio que é esse daqui. Aí eles vão entrando, a proposta dessa página era: eles tinham que 
elaborar uma pergunta sobre o assunto do vídeo, então eles iam entrando aqui. Essa foi uma 
de alimentos porque é o desperdício, quanto custa esse desperdício que é um problema 
seríssimo nas escolas. Então nesse eles tinham que elaborar uma pergunta e depois escolher a 
pergunta de um colega para responder porque assim eles têm que aprender a fazer perguntas, 



  104

não só ficar respondendo. A gente parte disso, para o bem pensar tem que aprender a 
questionar, a fazer boas perguntas. E a ideia aqui era essa, ele ia elaborar uma pergunta boa 
relacionada ao assunto, escolher a de um colega pra ele responder e tem que argumentar. 
D: E essa metodologia partiu de você ou você já tinha visto em algum lugar? Alguém já 
tinha te indicado, você passou por alguma formação? 
Na verdade eu fiz a pós em Fundamentos da Educação para o pensar bem, que é voltado para 
filosofia para criança, voltado para o bem pensar, então eu já tinha isso na cabeça e aí me 
apareceu o ano passado uma proposta da Prefeitura do Think Quest, eu achei que casou legal 
para trabalhar isso, essa questão do bem pensar que é o que me fascina, o que eu busco. 
D: E tem algum autor que te inspirou, que te inspira nessa linha? 
Então a gente na formação na pós trabalhou bastante com o Matthew Lipman que é quem 
criou o programa de filosofia para crianças. 
D:É uma inspiração pra você? 
É né, foi o que eu vi. Mas assim a gente vai adaptando, a gente não segue à risca, o que 
proporcionar um desenvolvimento no aluno pra aquele pensar crítico a gente vai instigando. 
D: E teve algum projeto com vídeo, alguma formação pra trabalhar com vídeo que você 
fez ou não? 
Com vídeo? Por estar na informática eles incentivam bastante que a gente trabalhe o 
protagonismo e trabalhe bastante a questão do vídeo e publique, não fique só guardado aqui 
na informática. Por isso que eu falo da importância de publicar. 
D: Mas quem diz isso? 
Então a gente tem formação durante o ano, tem formação na DRE, que a gente trabalha com a 
produção de vídeo, a gente vê a dos colegas também, vai aprendendo, vai se inspirando e vai 
mexendo e vai aprendendo sozinho porque nada vem mastigadinho. Então a gente vai 
pesquisando e tentando aprender e cria. 
D: Teve algum projeto que você lembra assim que te inspirou, nas formações? 
É que nas formações a gente viu mais animação. 
D: Como funciona essa formação? 
Então no ano passado a gente viu sobre animações que eu também gostei bastante, tentei fazer 
algumas, eu fiz algumas. Realmente me inspirou e a formação foi bastante em cima do Think 
Quest que é essa plataforma colaborativa que eu gostei bastante e estou até hoje usando. Tô 
triste porque vai acabar no ano que vem. 
D: Por que vai acabar? 
Vai acabar no meio do ano. Então eu não sei, é um problema deles lá, eles vão retirar do ar. 
Eu acho uma pena e eu já estou sofrendo por antecedência. 
D: E tem alguma outra plataforma aberta que as coisas acontecem?  
Não tem. 
D: No youtube não tem uma interação? 
Não, eu já perguntei pro moço que assessora a Prefeitura no Think Quest, ele falou que está 
vendo também. Ele que dá assessoria do Think Quest pra gente. Eu até perguntei pra ele 
também porque eu fiquei desesperada, porque eu gostei bastante do Think Quest. A questão 
deles poderem elaborar pergunta, responder, fazer enquete, porque tem muitas possibilidades, 
você pode gerar debates. 
D: E você cria as perguntas? 
É debate. E aqui olha eu tenho que escolher a resposta de alguém e argumentar se concorda, 
não concorda. A questão da argumentação é muito importante. Eles têm muita dificuldade de 
argumentação e quando você começa desde pequenininho, quando chega na oitava não tem 
essa dificuldade que a gente tem hoje do “É legal porque é legal”. Mas legal por que? Então 
essa questão da argumentação que é dessa filosofia do bem pensar. 
D: Essa idéia veio do teu curso? Essa metodologia deles fazerem perguntas e eles 
mesmos responderem? 
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Então vem dessa coisa de querer, da formação, da educação para o pensar bem porque 
pensar todo mundo pensa, mas bem nem todo mundo pensa e de querer preparar atividades 
nesse sentido. É legal, eles têm que argumentar, por que é legal. Então eles tem uma 
dificuldade e você puxando e instigando eles desde pequenininhos: Ah é legal, legal por que? 
O que é legal na sua cabeça? E isso é fantástico porque aí eles começam a desenvolver, parar, 
pensar, ficam intrigados. Ah, mas você vai questionando eles e isso que é legal,você deixar. E 
os grandões já não tem isso. Se você começa desde pequenininho fica muito mais fácil 
trabalhar depois com a argumentação, de criar uma boa pergunta e com os pequenininhos é, 
todo investimento tem que ser nos pequenininhos. Então por isso eu preparo atividades desse 
jeito. 
D: E aquele outro, o Metrópole Digital? 
 Então o Metrópole Digital é uma proposta da SME que abriu esse curso que era de sábado e 
algumas horas eram online, inclusive aqui no TQ. Até o projeto inaugurou o TQ. 
D: E que projeto era esse? O curso chamava Metrópole Digital? 
Projeto Metrópole Digital. 
D: Você participou desse curso? 
Sim, eu participei do curso. Foi um curso muito bom porque a gente trabalhou com um 
pouquinho da fotografia. Para trabalhar com fotografia, vídeo, música, misturar todos os 
elementos midiáticos e tinha esse produto final que era a produção do vídeo. 
D: E esse era mais para os maiores, né? 
Pros maiores. Pra trabalhar com edição, com produção de vídeos e tirar fotos também seria 
melhor. Não tinha limite de idade pra trabalhar, mas eu achei que seria interessante trabalhar 
com os grandes, da oitava. 
D: E você fez algum projeto com eles aqui? 
Fiz, então trabalhei o Metrópole Digital com eles. 
D: E eles fotografaram o que? 
Então, espera aí deixa eu só achar aqui. Então a proposta era na primeira etapa você fotografar 
a cidade de SP porque o plano de fundo é a cidade de São Paulo, não necessariamente o 
bairro. Eles teriam que fotografar o que chamava a atenção deles na cidade. Então foi pedido 
que eles fizessem isso, que trouxessem as fotos pra não ter problema de ficar porque eles 
nunca tinham os cabos de celulares. Às vezes eu até emprestei uma camerazinha que eu tinha 
lá velha pra eles tirarem senão não chega material. É difícil por conta do material, do recurso 
e aí a gente foi juntando as fotos que tinha. Tinha que montar uma mostra na escola, foram 
reveladas as fotos. Nós revelamos, eu e a professora Bia. Cada uma revelou da sua turma. 
D: E qual foi tua impressão desse projeto? O que mudou com os alunos? O que não 
mudou? Como funcionou? 
O olhar mesmo pra cidade, pros lugares. Tem lugar que passava assim desapercebido, eles 
viam a foto de outro, principalmente tinham que comentar a foto do outro. Passei por aqui mil 
vezes e não reparei isso. Essa sensibilização que traz o registro das imagens, da fotografia e 
eles gostam de fotografia. Então assim os alunos tiram uma foto e a gente “Nossa, como você 
enxergou isso?”. A gente passa desapercebido nessa correria, ainda mais na cidade de SP. 
Então a gente não observa alguns detalhes e eles começaram a observar isso. 
D: E teve alguma postura crítica deles em relação ao território? 
É observando onde eles moram quando eles tiram a foto teve até um comentário de um aluno 
que viu: “Nossa, eu não achava que fosse sair uma foto bonita aqui nesse lugar”. Eles têm a 
Serra da Cantareira ali e saíram umas fotos bacanas. Falei: Nossa, mas vocês observaram 
como é bonito esse lugar? Tem coisa bonita aqui sim também. Ou ver esse olhar deles 
também que eles falam: Nossa tem coisa legal aqui também. 
D: Tinha essa orientação também para o projeto ou isso foi uma coisa tua? 
A princípio não era pra induzir.  O que te chamar atenção você tira foto, o que você achou 
legal, o que você acha que vai dar uma imagem legal, o que te chamou atenção, te toca de 
alguma forma, registra, traz a foto. Era o que chamava a atenção deles, era o olhar deles. Eu 
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não teria que induzi-los, não teria que sair com eles tirando foto. Ó tira foto dali que é 
bonito. Eu não poderia fazer isso, então aí eu deixei eles livres. 
D: E qual foi a maior dificuldade pra realizar esse projeto? 
É o recurso. 
D: As câmeras? Por quê? Eles não têm, não podiam usar as do celular? 
Pode usar, mas a qualidade era péssima, a gente perdeu muita foto porque a qualidade era 
terrível e também às vezes eles não tinham o cabo do celular e aí fica muito difícil. Aí eu tive 
até que emprestar a minha, a escola também não tem câmera. 
D: Por Bluetooth também não dá pra passar? Ah, talvez não tenha. 
É. O problema maior é o recurso mesmo. 
D: Entendi. E você viu algum projeto pelo Think Quest mesmo, na linha do Metrópole 
digital que você gostou que não seja da sua escola? Teve algum trabalho que te 
inspirou? 
Então no processo a gente tinha que visitar a página dos colegas, então a gente estava 
visitando, mas tinha muita coisa legal assim você vê, se inspira, cria outra coisa em cima. 
Tem bastante coisa legal, então eu não sei, porque foi tudo muito junto. Na verdade a gente 
inaugurou esse site foi todo mundo junto aprendendo, mas esse curso foi muito bom pra gente 
ter um outro olhar pro vídeo. A gente tinha mania de ficar passando aquele vídeo com a 
imagem e a musiquinha, a imagem e a musiquinha e o importante desse curso que mostrou 
pra gente, a sincronizar a imagem com a batida da música, colocar uma música que tenha a 
ver com a imagem, mexer totalmente, manipular as imagens que é o objetivo maior também 
do projeto era manipular imagens, misturar vídeo com imagem, som. Então mudou assim 
muito minha visão em relação a vídeo, o que me ajudou nesses outros vídeos da quarta, na 
edição 
D: E como que era dividido o curso do Metrópole Digital? Eram quantas aulas? 
Então, será que eu vou lembrar? 
D: Era tipo uma vez por semana? 
Não imagina, não sei se a gente teve quatro ou três encontros, pouquíssimos, nos sábados. Foi 
um projeto do ano. A interação maior que a gente fazia era aqui dentro do site. 
D: E com música, por exemplo, você tem problema com direitos de música? 
Então a gente precisa, mas a gente põe. 
D: Como é que você resolve isso? 
Então a gente põe, ah eu coloco, depois se reclamar eu tiro. Porque senão fica tão limitado e a 
gente não, ah do outro projeto lá da quarta série eles até criaram uma musiquinha. Eu falei 
vamos tentar criar uma música pra não pegar, então a gente acabou colocando outra também, 
mas eles criam, mas a gente sempre precisa de uma ajudinha. 
D: Você já teve problema com isso? 
Não, ainda não. 
D: E eles que fazem tudo? A edição? 
Depende da turma. No caso da quarta série eu fiz a edição final, mas o da oitava eles tem que 
fazer. É claro que eu vou assessorando. Conforme eles vão montando eles vão aprendendo a 
mexer no programa e aí você vai ensinando e eles vão montando. Dá um trabalho danado a 
edição, por isso que os pequenos não fazem porque têm uns que eles nem sabem escrever 
ainda. 
D: E você acha que muda alguma coisa na maneira deles verem televisão, por exemplo? 
Então eles chegam aqui e se tiver alguma coisa relacionada eles já chegam comentando. Nas 
conversas você vê isso: “Nossa professora, eu vi a reportagem falando disso”. Eu falo: “É, o 
que você achou? O que a gente pode acrescentar aqui no nosso trabalho? No texto do nosso 
trabalho?” Eles percebem sim. 
D: Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 
Não. 
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Entrevista com o Prof. Gabriel – EMEI Delta - realizada em 23/05/12. 
 
D: E o que você faz hoje? Qual é a sua função hoje? 
Hoje eu sou professor de Educação Infantil na Rede Municipal de São Paulo. 
D: Quando foi que você começou a se envolver com educação e mídia? 
Com Educação e Mídia eu comecei quando eu me tornei Professor Orientador de Informática, 
também em Educação Infantil. Eu participei de um Projeto chamado Rádio Jacaré, onde já se 
envolvia essa questão da mídia e cai bem no instante um projeto que estava acontecendo e eu 
me envolvi e a gente começou a utilizar vídeo também nesse projeto apesar de ter o nome 
Rádio Jacaré a gente também começou a fazer produção audiovisual e foi quando a mídia 
começou a entrar no meu trabalho como professor, na área da educação. Foi nesse instante. 
D: E o que vocês fizeram na Rádio Jacaré? Quais foram as experiências? 
Na Rádio Jacaré a gente produzia programas curtos com as crianças. Eu auxiliava na parte 
técnica pra falar a verdade. A Professora que produzia junto com as crianças, então as 
crianças tinham o momento de gravação, de avaliar o que foi feito e a gente produzia 
programinhas curtos de dois, três minutos sobre diversos assuntos que eram de interesse 
deles. Então eles escolhiam os assuntos, discutiam quem que ia falar, alguns alunos só 
escutavam, mas participavam dando opinião, mas não falavam diretamente e eu nesses 
instantes eu participava da parte técnica, então uma gravação, eu auxiliava a professora com o 
computador. Não era tão próximo da produção com as crianças, mas depois quando a gente 
começou a trabalhar com vídeos aí sim. Aí eu comecei a participar das reuniões de pauta, 
conversar com as crianças sobre o uso dos equipamentos que aí passou a usar filmadora, a 
máquina fotográfica que até o instante eles não utilizavam. Aí foi quando eu entrei de vez no 
projeto. O ponto principal foi na Campus Party de 2010 que a gente produziu um vídeo-
documentário sobre o evento com o olhar das crianças. Então a gente foi com as crianças até o 
local, fez as gravações, entrevistas e aí todo esse matéria teve discussão de pauta, teve 
reunião, a gente foi na casa das crianças. A gente fez reunião com as crianças na casa da 
professora pra discutir, pra apresentar o espaço que elas iam, pra conhecer os recursos. Depois 
a gente foi no lugar, fez a gravação. Só na parte da edição que as crianças não participam 
tanto, porque o material que elas captam é muito extenso e seria muito desgastante para 
criança de 5-6 anos ter essa parte de opinar numa edição, de ver o que poderia ser usado ou 
não. Aí nesse processo sim eu participei efetivamente com a utilização da mídia junto com as 
crianças. 
D: E a outra professora era de que? 
A professora também era de Educação Infantil, ela trabalhava já com a turminha dela e foi 
dela que partiu a ideia de fazer o projeto, depois que eu entrei como professor de informática 
naquele instante. Os alunos eram da turma dela e aí eu participava dessa maneira. 
D: Os alunos eram de que idade? 
De 5 anos. De 5-6 anos. 
D: E por que o vídeo? Como é que foi essa transição do rádio para o vídeo? O que 
motivou essa mudança de mídia? 
Nesse instante que se iniciou uma participação minha com o audiovisual junto com as 
crianças, eu percebi que o encanto delas era um pouquinho diferente em relação ao rádio. E 
nas discussões de rádio que eu fazia com as crianças, eu percebia que elas não tinham muita 
referência do que era uma rádio, não tinham muito conhecimento em relação a isso e eu 
comecei a imaginar que o rádio hoje pra essas crianças não tem tanta importância no cotidiano 
delas como tinha antigamente em outras gerações. Mas a TV é muito presente, a televisão é 
muito presente e aí quando elas trabalharam com esse documentário na Campus Party foi bem 
interessante a questão da fotografia, da filmagem, eles começaram a se envolver bem mais do 
que quando estava com o rádio e aí quando eu comecei o projeto com as minhas turmas que 
foi no ano seguinte, eu já pensei em começar com o vídeo porque eu acho que teria a 
possibilidade das crianças explorarem muito mais não só a voz como também a imagem. E 



  108

realmente deu certo, elas ficaram encantadas de poder fotografar, de poder filmar e dava 
uma ligação com o que elas faziam em casa, com o cotidiano delas, que está muito presente a 
televisão. Então até crianças que aparecem na televisão, elas discutiam a presença da criança 
na televisão e elas também estavam fazendo a mesma coisa, produzindo televisão. Às vezes 
elas falavam: “Tô fazendo programa de televisão”, então essa ligação pra eles foi bem 
significativa e pra mim, me deu sustentação pra ver que estava dando certo utilizar o vídeo 
com os pequenos. 
D: O que mudou nessa maneira deles verem a televisão a partir dessas práticas? Eles 
chegaram a comentar alguma coisa? 
O que eu percebi é que a referência pra julgar algumas coisas tinha mudado, então a 
produção, algumas coisas que eles viam na TV, eu acho que eles viam que eles tinham 
capacidade de também fazer aquilo. Então, eles não entravam em questão assim: “Ah, aquilo 
ta manipulando”, não pra esse sentido, pro sentido assim mais em questão de capacidade. 
Então que uma menina que estava fazendo 5 anos, 6 anos apresenta um programa de 
televisão, eles também passavam a se sentir capazes. Eles falavam não, isso eu também faço e 
eu também sou um comunicador, vamos dizer assim. Não sou só um receptor de informação. 
Eu também consigo produzir coisas, produzir um programa, produzir um vídeo e eu acho que 
esse caminho que eles viram foi bem interessante pra eles. As crianças dessa idade, elas 
precisam de várias linguagens pra se expressar e normalmente elas se expressam pelo 
desenho, pela fala, pelo jogo simbólico e numa brincadeira e o audiovisual trouxe a elas outra 
possibilidade. Elas viram que elas também poderiam produzir aquilo que até aquele instante 
elas só consumiam, só eram receptores do que era produzido. 
D: E como é que eram as reuniões de pauta? Explica aquelas dinâmicas que você fez 
com os desenhos, as reuniões de pauta. Como é que foi isso? 
Quando o projeto iniciou, eu não 
D: Desculpa, qual projeto, esse da Grande São Paulo? 
Isso. Então quando eu iniciei o Projeto da TV Cedro Rosa que até então não tinha esse nome, 
na verdade não tinha nenhum nome, eu conversei com algumas crianças, eu não tinha uma 
turma, eu era professor de informática, então eu dava aula para todas as turmas. Então quando 
eu vim com a ideia do projeto, primeiro assim, o projeto surgiu de uma necessidade. Como eu 
tinha contato com todas as turmas, eu via que as crianças sempre falavam que iam pros 
mesmos lugares, elas não passeavam pela cidade digamos assim, não conheciam diversos 
locais e eu também percebi isso dos próprios professores. No momento quando a gente 
discutia passeios para as crianças eram sempre os mesmos lugares. Então eu vi e pensei que a 
gente poderia explorar a cidade, descobrir a cidade, mas fazer o que os outros adultos fazem 
que é a gente com o nosso olhar, o nosso julgamento vê o que interessa pela criança, isso já 
tem um site que faz, uma revista que faz. Agora as próprias crianças verem na cidade o que 
lhe interessa, esse foi o diferencial para começar o projeto. Então eu comecei com o primeiro 
grupo que foi de diferentes turmas de crianças que eu já conhecia com essa questão: Pra onde 
eles iam; os lugares que eles conheciam e que a gente poderia explorar outros lugares e aí foi 
que vinha a ideia de conhecer realmente outros lugares da cidade, outros parques, outros 
espaços. E aí quando a gente começava a discutir, sempre partia de algum modelo, porque 
eles não tinham até aquele instante, eles não tinham referência do que era um documentário, 
do que era um vídeo. Eles tinham do que era um programa de televisão, mas muitas vezes um 
documentário, eles não tinham muita referência do que seria um documentário diferente de 
um programa de televisão. Até a gente discutia, o programa de televisão às vezes era ao vivo, 
o documentário não tinha como ser ao vivo. Era uma coisa documentada, que foi registrada e 
depois ia ser exibida. Então essa é uma questão também que a gente discutia. Então pra 
começar a conversa a gente assistia a alguns vídeos que foram produzidos por jovens de 
outras escolas, não da idade deles. Como o Projeto Nas Ondas do Rádio que é o Programa 
Nas Ondas do Rádio que gerencia esses projetos nas escolas, ele nos oferece outros 
documentários que foram produzidos por EMEF, por alunos maiores de 5ª, de 6ª série. Então 
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a gente começa assistindo esses vídeos e aí a gente discute o que o menino fez. Aí eles 
falam: Ah, o menino fez perguntas, fez entrevista, gravou e a partir dessas palavrinhas que 
eles vão falando, a gente vai criando o conceito do que é o documentário, do que eles vão 
fazer, qual é função deles, qual vai ser a prática deles no momento que a gente for visitar 
algum lugar pra conhecer, pra explorar e a partir desse instante a gente começa a discutir, por 
exemplo, quais perguntas vão ser feitas, o que a gente vai se atentar, quais pessoas seriam 
interessantes pra serem entrevistadas. A linha é sempre perguntar pras crianças, então eu não 
falava o que seria feito, eu perguntava pra elas o que poderia ser feito, o que poderia ser 
perguntado, onde a gente poderia ir, então sempre nessa linha de a criança ser protagonista 
das decisões, da construção da aprendizagem deles nessas discussões de pauta. Acho que é 
isso. 
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Entrevista com Prof. Paulo, da EMEF Alpha, realizada em 23/08/12. 
 
D: Paulo, vou pedir pra você se identificar, e dizer qual disciplina e qual turma que você 
trabalha aqui na escola. 
Eu me chamo Paulo. Eu sou Professor de Ciências das três 7ª séries e uma 8ª série e eu tenho 
uma disciplina chamada “Adolescência e Cidadania” que eu entro quando tem aquela jornada, 
aquela carga complementar, quando falta um professor, eu entro e dou essa minha disciplina1. 
A minha entrada no Projeto de Sustentabilidade se deu porque eu sou Professor de Ciências 
dessa 7ª série e fui convidado pela Profª Maria pra auxiliar. Então eu entro nesse projeto com 
a informação de Ciências, com o conteúdo teórico sobre o assunto e a Maria usa as 
ferramentas e as estratégias que existem na Informática com a internet pra que a cartilha 
aconteça. Então, a cartilha é uma cartilha virtual e ela vai unir o conhecimento teórico, porque 
pra gente chegar num produto desse, o aluno tem que saber os conceitos básicos dessa área. 
Ele tem que saber o que é sustentabilidade, ele tem que saber o que é economia verde, ele tem 
que saber as questões relacionadas aos desperdícios. Isso compõe a ideia da sustentabilidade. 
E aí a gente organiza as aulas assim: preparamos as aulas juntos, pensamos as aulas juntos, 
todo o processo é junto e muitas aulas minhas ela assiste e eu vou entrando com a teoria. 
Então eu trabalhei com a cartilha “O futuro que queremos”, deu duas aulas eu acho disso, e 
apresentamos um filme pra sensibilizar, que é o filme “A verdadeira história das coisas”2, que 
é um filme muito bacana, muito interessante e tudo está sendo registrado no Think Quest, 
então todos os passos estão ali. Então, eu dou esse apoio, esse suporte e aprendo também a 
parte da internet que é uma dificuldade minha. Acho que o ganho que eu estou tendo nisso é 
poder rever esses conceitos, poder me instrumentalizar melhor pra isso, poder usar estratégias, 
desenvolver estratégias criativas pra atingir o meu aluno, mas também uma coisa interessante 
é a parceria que está acontecendo, não só eu e a Professora de Informática Educativa, mas a 
gestão está ajudando. Então, a coordenadora fez um contato que foi o Daniel que possibilitou 
ele vir pra cá hoje e com a vinda dele na aula, ampliou muito mais porque a gente foi correr o 
bairro, a gente enxergou o tema da sustentabilidade através de um olhar de um profissional de 
televisão, de um roteirista e os meninos desenvolveram roteiros. Então olha que 
desdobramento o projeto teve, né. A gente foi pra além da ecologia. 
D: E como que você sentiu o envolvimento deles, o que você sentiu de resposta deles? 
Qual foi tua percepção? 
Eu acho que o clima da aula é a melhor resposta. Os alunos estavam em ordem, em silêncio 
quando você dizia, respondendo às questões quando eram solicitados, não de uma maneira 
ditatorial, mas de uma maneira espontânea porque eles se envolveram ali. O clima do passeio 
foi favorável porque nós rimos, nos divertimos. Eu estava tenso com a questão do carro, mas 
era uma preocupação de organização, né. Mas nos divertimos, rimos, brincamos e 
comentamos, eu ouvia comentários dos alunos ao longo do passeio relacionando com o tema 
que foi dado e com a teoria. Eu acho que a vivência que a gente teve hoje, ela foi importante 
porque ela uniu a teoria da matéria de Ciências, as estratégias e as ferramentas da internet, 
mas com uma prática. Eles vivenciaram a preocupação com a sustentabilidade. Pedro, por 
exemplo, aluno dessa sala falou: “Professor, olha lá: tem uma placa assim: FAVOR, NÃO 
JOGAR O LIXO e embaixo tem um sofá”. Ele percebeu e a gente fez um exercício de ficar 
em silêncio, fechar o olho, perceber os ruídos, perceber os barulhos, aguçar os sentidos e eu 
achei interessante que esses meninos conseguiram ficar em silêncio, parar, fechar o olho, 
prestar atenção. 
D: E isso ajudou em que você acha? 

                                                 
1 A jornada a qual o professor se refere é quando ele não tem 25 horas-aula com classes atribuídas e 
complementa sua carga horária ficando à disponibilidade da escola para substituir ausências dos professores, se 
houver. Por exemplo, um professor que tem 20 aulas atribuídas, ficará com 5 horas-aula de Complementação de 
Jornada (CJ). 
2 O vídeo chama “A história das coisas”. 
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Ajudou, nós ganhamos mais com o projeto. 
D: Essa parte sensorial você acha que ela ajuda em que? 
Ajuda a perceber. Eu acho que os alunos precisam, nós precisamos disso. Perceber o ambiente 
que a gente vive, né. E se a gente consegue exercer a percepção, a gente consegue enxergar a 
sustentabilidade, que eu olho pra um lugar e não acostumei o meu olhar à sujeira. Eu olho pra 
ele e percebo que aquilo ali não é legal. Eu vi uma foto de um aluno, ele tirou uma foto, era 
uma calçada com vários sacos de lixo organizados, estava tudo em ordem ali. Então se ele 
tirou essa foto, ele olhou pra isso, ele percebeu isso. Ele percebeu a organização, ele percebeu 
a necessidade da limpeza, ele percebeu que a pessoa juntou todo o lixo e jogou, não lavou e 
não deixou essa terra ou essa sujeira como um agente que provocasse um alagamento como a 
gente discutiu na aula. Então eu acho que as fotos indicam o olhar, a percepção, a 
sensibilidade. 
D: E qual a dificuldade maior que você acha que surge aí no processo ou o que dificulta 
esse trabalho sobre o meio ambiente com a tecnologia? Por exemplo, pensando nessa 
atividade que a gente fez hoje. 
Eu acho que o projeto está indo bem. Eu acho que a organização que nós temos aqui pra 
acontecer, ela está funcionando. Não sei se é nesse sentido que você está perguntando. 
D: É, se tem alguma coisa que impede o trabalho ou que chega a impedir. 
Eu acho que não. Você viu que hoje nós ficamos com essa turma das 7h às 11h45, as coisas 
aconteceram. Por exemplo, eu ou a Paloma era pra gente estar numa sala de aula agora, a 
coordenadora, eu conversei com ela, ela foi pra aquela sala e a gente foi continuar com o 
projeto, quer dizer, existe uma rede que auxilia, que percebe: “Olha, vai lá fica lá com eles e 
eu vou pra outra sala”. 
D: E isso seria possível em outros momentos do ano? 
Sim. 
D: Existe essa abertura? 
Existe essa abertura. Eu percebo uma abertura para que a coisa aconteça. 
D: Você leciona só aqui nessa escola? 
Eu dou aula numa escola do Estado. Eu dou aula no Ensino Médio também. 
D: De Ciências? 
De Biologia. 
D: E lá no Ensino Médio você consegue fazer alguma coisa assim? 
Não, não consigo. 
D: Por que não? 
Porque eu percebo que ali a gente está vivendo hoje um período de falta de apoio da gestão. A 
escola está fria, a escola é uma escola que visa só à cognição. O que a gente fez hoje é afetivo 
também e lá é só o aprender. Estou sentindo que é o aprender, aprender, aprender, a gente não 
sai, a gente não faz projeto, as coisas estão paradas, então é uma questão de gestão mesmo. 
D: E o que tem do afetivo que a gente trabalhou hoje, que você não consegue trabalhar 
na outra? O que seria isso? 
Quando eu falo do afetivo, o afetivo está na minha sala de aula. Ele está presente ali, eu 
consigo trabalhar essa dimensão. O que eu digo é quando eu saio da sala, quando eu faço um 
projeto com o aluno, eu falo, eu percebo outros espaços, eu saio. A minha relação interpessoal 
com esses alunos é outra. Eu sorrio mais, eu estou num ambiente mais livre, mais tranqüilo, 
eu estou vendo que eles se aproximam mais, se sentem mais a vontade e quando não há a 
possibilidade de desenvolver um projeto desses fica complicado. 
D: E da parte da tecnologia lá no Ensino Médio? 
Tem uma Sala de Informática fechada. Deveria ter uma pessoa, tinha, eu trabalhava assim, eu 
dividia a turma porque não cabiam os quarenta lá. Então eu dividia, ficavam vinte comigo e 
vinte com o outro professor na minha sala. Era no ano passado, era uma outra gestão e eu 
tinha esse acordo. Agora a sala fica fechada. 
D: Por que? 
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Porque a gente não tem um coordenador à noite, que fique nesse período. Por exemplo, 
como é que um vice diretor sozinho vai dar conta de cuidar da escola. Lá a nossa escola é 
grande, e é a escola toda e ainda atender a minha necessidade de uma sala de Informática, 
dessa necessidade específica. 
D: Não tem professor de Informática? 
Não. O Estado não tem essa organização que tem a Prefeitura, mas lá tem estagiários que 
ficam na Sala de Informática e cuidam e olham, mas no período da noite não tem. E a gente 
perde. 
D: E será que de dia tem algum trabalho nessa linha? 
Eu acho que tem, no ano passado tinha. Eu não trabalho lá de dia, mas tinha os estagiários que 
ficavam ocupando esse período, eles ganhavam até pra isso. 
D: E, fala um pouco da tua formação: o que ajudou, o que está ajudando nesse projeto? 
Qual a tua formação? 
Eu sou biólogo, sou pedagogo, sou psicodramatista e agora faço mestrado em Psicologia da 
Educação. A minha formação, acho que a base aí é a Biologia e ela me instrumentaliza com 
os conceitos que eu preciso ver, mas não é uma formação porque eu terminei em 98 e eu não 
sentei em cima do diploma e disse essa formação vai me carregar pra vida inteira. Mas eu 
acho que eu me formo quando a Maria, por exemplo, me convidou, me chamou pra fazer o 
projeto, eu estou me formando ali porque eu tenho que pensar um recurso. Como é que eu sei 
do vídeo “A verdadeira história das coisas”? Uma professora dessa escola falou Paulo (em 
2009) tem um vídeo tão interessante, você já viu? E eu: Não. Eu olhei, aí eu vi o vídeo, olha 
eu estou usando esse vídeo quanto tempo depois, três anos depois a gente está usando o vídeo, 
quer dizer ela me ajudou, ela também me formou. 
D: Eles assistiram ao vídeo inteiro? 
O vídeo inteiro. Então acho que assim, a minha formação me faz, me capacita, ela me faz 
perceber a teoria na prática. Então quando eu falei da dimensão afetiva, isso também é teoria, 
perceber a cognição e perceber que um ganho afetivo é um ganho da cognição e é isso.  
D: Obrigado. Que você continue aprendendo. Eu aprendi muito hoje aqui. 
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2ª Entrevista com o Professor Paulo, da EMEF Alpha, realizada em 11/11/2012. 
 
D: A partir dessa experiência que a gente fez dessas práticas fora de sala de aula, dentro 
da sala de aula, com a produção de vídeos, fotografia, cartinha e tal. Você percebeu 
alguma dificuldade dos alunos em transformar as vivências deles, vivências subjetivas, 
em conteúdo pedagógico? Como que você percebeu isso? Como você lidou com isso? 
A sua pergunta me fez pensar em três coisas importantes que são: o ambiente escolar; quando 
você diz de subjetividade, o meu conceito de subjetividade e aí você diz o terceiro conceito, o 
pedagógico. Primeiro que eu acho que qualquer atividade que possa apresentar conteúdos, 
apresentar atividades lúdicas ou transformar um pouco as rotinas do ambiente escolar, elas 
são muito interessantes e são importantes também. Acho que a rotina é importante porque nos 
organiza e nos orienta e é preciso ter isso, mas acho também que uma atividade que vem 
agregar ou vem trazer outros elementos pra essa rotina, ela enriquece o processo pedagógico e 
eu acho que a atividade que a gente fez aqui, ela foi direcionada pra isso. Quando você fala de 
subjetividade, eu entendo que a subjetividade se dá no embate com o objetivo, com o que eu 
vivencio. Então, se eu estou aqui na escola e vem um professor, vem um convidado e nos faz 
uma proposta de sair da sala, percorrer as ruas do bairro e identificar essas questões todas, eu 
já estou indo pro mundo real, pras ruas do bairro. Eu estou olhando a sujeira, a pixação, a 
beleza, o barulho. E nesse embate com o objetivo, eu vivencio. Então aquilo que eu vou 
experimentar, eu vou engendrar a subjetividade e aí quando você falou da subjetividade e o 
projeto pedagógico, eu acho que é assim isso. 
D: Mas você acha que tem dificuldade, por exemplo, o aluno ele percebe algo, a gente 
pede: “o que você sente quando vê o lixo?”, “o que você sente em relação a isso?”. 
Então quando você fala assim, eu acho que é difícil para o aluno porque a nossa educação não 
está pautada na emoção e no sentimento. Eu acho que a educação tem essa história. É 
histórico isso. O que é valorizado pra gente, desde o século XVII, quando se pensa na história 
da educação, é essa concepção dualista: emoção e razão. Então, ela vem permeando a 
educação e ela cai até hoje. Quando a gente fala de sentir, o que eu sinto vendo isso é que é 
difícil pro aluno porque ele está acostumado com a cognição. O que é valorizado na escola? É 
a cognição. Então são as provas, são os testes, a avaliação São Paulo que você viu que a gente 
vai ter semana que vem aqui, é SARESP, é tudo isso. É difícil para o aluno parar e pensar o 
que ele está sentindo. Por que o que é cobrado dele? Raciocínio. É sempre valorizado isso, 
parece que o que mais importa é o que você pensa e não o que você sente. Aí eu penso no 
Wallon, quando ele diz da integração da afetividade, cognição e motricidade. Os três aspectos 
são importantes e ganham no pedagógico, ganham no conteúdo. 
D: E nesse caso, o que você acha que ajudou ou ajuda os alunos a se comunicar, ou a 
comunicar isso que eles se emocionam , essa subjetividade em relação aos temas. O que 
você acha que ajudou ou o que ajuda a expressar essa subjetividade? 
Eu acho que quando a gente oferece um repertório. Na escola tem essa possibilidade, de 
ampliar repertório das pessoas. E quando eu consigo ampliar o repertório das pessoas? Numa 
expressão, num teatro, na aula de Educação Física, na Informática com as ferramentas que ela 
vem trazendo, eu acho que eu amplio as possibilidades de expressar o que eu sinto. É claro 
que o professor tem que direcionar, eu não posso chegar lá e falar: “Gente, faz aí alguma 
coisa, escreve aí o que você acha”. Não, foi todo o caminho que a gente fez direcionando pra 
essa questão que se precisava e aí os meninos iam respondendo, os meninos iam dizendo 
porque tinha uma ferramenta a mais. Então, eu acho que a Informática ou o vídeo, a edição, o 
que a gente pôde fazer foi um recurso a mais pra conseguir fazer esses meninos expressarem 
aquilo que é difícil de dizer. Então, quando ele observa a sujeira ou quando ele para. Você 
disse num momento lá do nosso caminho: “Vamos tocar na árvore, vamos fechar o olho, 
vamos ouvir o barulho. Que sons que eu estou ouvindo?”. E aí ele vem pra sala de 
Informática, ele capta isso e ele busca uma música sinistra, parece um terror, um filme de 
terror e ele vai projetando umas imagens do bairro feias ali. Ele já está dizendo pra você: olha, 
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eu estou entendendo isso e meu sentimento foi nessa música, foi nessa imagem que eu 
selecionei. Ele conseguiu expressar, acho que é isso que ele faz. 
D: E você acha que isso a gente conseguiu nessa atividade? Você acha que isso 
aconteceu? 
Acho que sim. Acho que isso aconteceu, acho que eles conseguiram até abrir um pouco o olho 
pra arte. Nós temos aquela rua ali, acho que até chamou sua atenção, que é na rua que na 
frente tem um portão, que pra ser ecológico, tinha que ser todo de pet. Mas o cara lá fez uma 
gracinha, colocou as garrafas pet e todo mundo olha pra aquilo e acha bonitinho. Quer dizer, 
quando aquele menino fotografa aquele portão e vem pro vídeo que é proposto e apresenta 
aquele vídeo e diz assim olha tem reciclagem aqui, ele está apresentando um senso estético, 
ele começa a observar que os materiais que iam pro lixo estão virando arte. Ele começa a 
perceber isso e na percepção tem sentimento também e a arte puxa isso da gente. 
D: Outra coisa, quando você se confrontou com as imagens que eles capturaram, as 
imagens ou mesmo as peças que eles fizeram na edição, estão fazendo, você percebeu 
algum desconforto ou alguma coisa que provocasse alguma mudança em relação não a 
um desconforto, mas a uma inquietação que pudesse alterar de alguma maneira a tua 
prática a partir daquilo que você viu ou que eles fizeram e tal? Você percebeu, teve 
alguma inquietação da sua parte? 
Sim, porque eu estou o tempo inteiro tocado pelo trabalho. Eu estava com eles ali, então eu 
me incomodei. Eu comecei a perceber, por exemplo, que eu não conheço esse bairro. Eu dou 
aula aqui desde 2008. Com a fanfarra, a gente já deu volta aqui pela escola ou uma vez nós 
fomos numa Semana Literária numa escola de cima, mas o meu trafegar, nesses momentos 
não existe, nesse bairro. Eu lembro de um momento na nossa excursão que você parou num 
determinado lugar, pediu pra gente observar, em silêncio. O lugar era horrível, era um lugar 
feio, casas mal acabadas, não me pareceu uma favela, mas era um lugar pobre. Quer dizer, eu 
olhei, parei pra pensar. O lugar que eu dou aula é esse daqui ó, os meus alunos devem vir 
também desse lugar aqui e de outros da região. Então me toca porque eu tenho que perceber 
que o meu conteúdo tem que fazer sentido na minha aula pra esse menino que mora nesse 
lugar. Às vezes, a gente vai falar de um conteúdo, vai falar de um assunto que, por exemplo, 
está tão distante que aí eu fico imaginando que casa que está morando esse menino. Será que 
é uma dessas? Como é que vai tocar essa pessoa? Como é que vai fazer sentido esse 
conteúdo? Como é que ele vai ser vivo? Porque conteúdo significativo ele tem que, além de 
ser tocado pela pessoa, a pessoa tem que entender essa história. Então acho que eu estou 
tocado sim, acho que me faz pensar que eu tenho que atingir esse menino. Ele mora num lugar 
pobre e feio, ele mora num lugar que tem lixo na rua, as fotos mostram isso, mas ele está 
olhando pra isso pra tentar modificar o ambiente dele, tentar modificar o espaço dele. Eu acho 
que a atividade que a gente propôs, vai fazer isso. Quando ele olha pra um lugar feio, vê um 
monte de lixo lá, fotografa e diz aí pra gente que “não combina”, naquela frase simples, ele já 
percebeu que precisa de alguma ação e aí o nosso trabalho é esse mesmo. É mostrar pro outro 
e o outro tentar fazer a ação, reverter isso, modificar isso, e pensar nessas questões. 
D: A questão das diferentes temporalidades que a gente provou, como é que você 
experimentou isso, como é que foi isso pra você? 
Temporalidades que a gente provou...você diz assim 
D: Diferentes temporalidades. De repente, a gente saiu da zona de conforto da sala de 
aula. Porque você tem uma aula de tantos minutos e tal e a gente provou diferentes 
temporalidades e até isso que você colocou, esse parar, de repente não ter que fazer 
nada. 
Então, eu acho que é interessante perceber isso e você notar que na rotina da escola é uma 
coisa complicada. É uma rotina em que a gente está engessado de 45 em 45 minutos e num 
horário que está fechado e que deve ser cumprido. Isso altera e precisa de uma organização, 
de uma agenda, pra que haja uma comunicação das outras pessoas, pra que a escola se 
reestruture, pra que ela envie comunicados aos pais para aquela sala sair e fazer o seu 
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trabalho. Então, eu acho que tem esse fator de organização escolar que compõe essa 
temporalidade também. Mas, por um outro lado, tirando essa questão burocrática, eu acho 
ótimo. Aquele dia foi divertidíssimo! Nós ficamos das 7h às 11h45 envolvidos, pensando o 
projeto em sala, indo pra campo, voltando pra escola e trabalhando, editando, analisando o 
material que a gente produziu numa atividade prática. Eu acho interessante isso, acho que é 
importante, mas quando a gente pensa numa escola a gente tem que pensar nessas questões 
burocráticas que compõem esse espaço e que é preciso analisar e descobrir isso. E que gera 
desconforto, gera irritação, gera cara feia, não sei se você percebeu. 
D: Em relação às matizes culturais diferentes, porque tem repertório diferente dos 
alunos, já tem um certo olhar condicionado à respeito da ecologia, condicionado pela 
mídia, pela maneira como eles se confrontam, recebem as informações sobre ecologia. O 
que você acha que pode ter mudado, pode ter contribuído? 
Sabe uma coisa que eu acho interessante, quando a gente diz assim “Não desperdice a água!” 
e você percebeu na nossa cartilha que tem um item lá que diz assim pra você fazer uma fatia 
de pão, você gasta 70 litros de água e pra você fazer um copo de cerveja você gasta 70 litros 
de água, 15 mil litros pro gado, pro frango eu esqueci agora. Quando que a gente parou pra 
pensar que para produzir um alimento você gasta quantos litros de água ou é preciso quantos 
litros de água pra produzir um alimento. Então, as matizes culturais eu acho que ampliam esse 
repertório que é tão batido e que é tão uniformizado. Que eu tenho que fechar a torneira da 
minha casa, todo mundo sabe disso, mas ampliou. Você diz: isso é desperdício de água, mas 
quando você fala quanto de água você precisa economizar pra produzir um alimento, você 
está ampliando o matiz cultural dessa pessoa, você está alargando a possibilidade de 
compreensão dele da ecologia e aí você vai pro campo e você mostra isso pra ele. Parece que 
tem mais significado. 
D: E o que você encontrou de comum entre vocês e os alunos? O que você falou “Ah, 
aqui a gente está num ponto em comum”? 
O lugar onde a gente está porque eu não moro nesse bairro, mas eu trabalho nesse bairro, eu 
atuo, então em comum eu tenho isso com eles. É, eu acho que em comum também, a 
descoberta. Porque eu descobri o bairro, mas eu descobri também elementos que você trouxe 
que eu não sabia. Por exemplo, se você falasse: “você sabe editar um vídeo?”, eu vou dizer: 
“eu não sei sozinho agora”, porque a gente não parou. O tempo inteiro eu vi você ensinar, mas 
eu olhei pra isso e é menos difícil do que eu achava. Eu vi que é possível fazer essa história. 
Então eu acho que em comum, eu e eles temos essa descoberta pela Informática, que eu 
preciso me apropriar mais e perceber o quanto isso pode fazer e o quanto essa ferramenta é 
útil numa escola e o quanto é importante a gente ter um Laboratório de Informática como a 
gente tem aqui, com pessoas capacitadas que nos orientam para fazer um bom trabalho e o 
quanto isso é devolvido em aprendizagem, o quanto esse conteúdo é devolvido em 
aprendizagem. É um processo que continua e que avança e que vai embora. 
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Entrevista com Prof. Maria, da EMEF Alpha, realizada em 23/08/12. 
 
Eu sou a Professora Maria, eu sou professora de Educação Física e trabalho com a 
Informática Educativa desde 2000. Quando começou já a gente começou com um projeto que 
chamava, um que chamava Projeto Terceiro Milênio, depois mudou de política, de prefeito aí 
passou a ser Projeto Gênesis e com isso, assim, foi evoluindo, a Prefeitura evoluiu bastante 
nessa parte da Informática Educativa. Começou com aqueles computadores da MSX, primeiro 
os professores se capacitaram, tinha dois programas só que era: Mega Logo, que é uma 
tartaruguinha assim que era bárbaro aquele programa, as pessoas não gostavam muito porque 
tinha que pensar, mas era bárbaro e o editor de texto em DOS, mas depois com o advento de 
novos computadores, novas tecnologias de computadores, eles foram trocando os 
computadores. 
D: O que mudou em termos de formação? A formação que tinha melhorou, piorou? 
Na Prefeitura cada vez assim, eles foram formando, foram trazendo coisas novas. Tanto que 
hoje em dia a gente tem um setor só pra isso, só pra Informática Educativa. Então a Prefeitura 
foi avançando bastante nessa área. Eu acho assim pelo que eu vejo por aí que os professores 
contam até de outros estados a gente está assim com uma tecnologia muito boa na escola 
pública pra Informática Educativa. A gente tem muitos entraves, que é o entrave mesmo da 
tecnologia da internet e é isso que barra muita coisa porque a internet é extremamente lenta. 
Então tem muita coisa que a gente não consegue fazer por causa disso. 
D: E como que funciona? Como que é o dia-a-dia deles aqui? 
Os alunos têm uma aula semanal de Informática Educativa. Antes essas aulas de Informática 
elas eram junto com outro componente curricular, então a gente fazia sempre um projeto 
acoplado. Por exemplo, se eu entrava numa aula de Português, eu fazia um projeto de 
Português junto com o Professor de Português. O projeto podia ser no Word, no Power Point, 
no Excel ou mesmo na Internet ou no Movie Maker, a gente sempre bolava alguma coisa de 
acordo com o que o professor tivesse trabalhando a gente fazia um casamento. Hoje em dia 
assim, como ela está fora e a gente tem também outras orientações da Prefeitura. Nós temos 
até livros que a gente trabalhou, editou, Orientações Curriculares pra Informática Educativa, 
orientações didáticas pra Informática Educativa, a gente segue bastante essa linha e a gente 
tem uma boa orientação da Equipe do Departamento de Orientação Técnica da Prefeitura na 
parte da Informática Educativa. 
D: E esse projeto que vocês estão desenvolvendo de Sustentabilidade? Explica como que 
vocês estão implementando isso. 
Esse foi um projeto que a gente fez por uma proposta mesmo do Departamento de Orientação 
Técnica de Informática Educativa da Prefeitura. Eles queriam que a gente fizesse um projeto 
de sustentabilidade utilizando o ambiente virtual Think Quest. Então a gente podia bolar o 
projeto que quisesse, achar um parceiro, pegar uma sala, pegar várias salas. Aí eu encontrei o 
Professor Junior, de Ciências, como parceiro e a gente esquematizou esse projeto em cima do 
Think Quest, em cima do produto que eles podiam ter e da gente fazer uma finalização assim, 
trabalhar o vídeo também dentro disso daí. 
D: Essa orientação técnica é a DRE que dá? 
É. É um lugar que chama Departamento de Orientação Técnica e a gente tem essa parte da 
Informática Educativa dentro desse departamento de orientação técnica, tem várias áreas e a 
gente tem a Informática educativa. 
D: Mas não é na DRE Campo Limpo? 
Todas as DRE têm. 
D: E vocês receberam alguma formação em relação a vídeo, ao uso do vídeo, como 
trabalhar com vídeo? 
Não, assim tem formação pra vídeo, mas é para o professor que pode e fora do horário de 
trabalho. A gente não teve especificamente pra isso. Cada professor fez de um jeito, não 
precisava ser necessariamente com vídeo. A gente que pensou no vídeo porque eu já estou 
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querendo implementar esse negócio do vídeo há tempos e assim, a gente tem uma 
dificuldade do vídeo porque o vídeoele denota tempo, denota material e a gente tem uma aula 
por semana então a gente não consegue fazer muita coisa, mas eu estou querendo implementar 
isso para as crianças começarem mais a produzir, a mostrar produção, a eles se colocarem na 
hora de mostrar o produto do que eles aprenderam. 
D: Eles já fizeram alguma coisa em vídeo ou fotografia? 
Vídeo, assim, eles trabalharam muito com o Movie Maker, mas assim de trabalhar só com 
imagens, de legendar, por música, aquelas coisas bem simples do Movie Maker. Eu estou 
começando a introduzir assim: eles produzirem uma coisa que eles fizeram e não pegar a 
imagem de alguém e, às vezes, até as palavras de alguém. Não é isso que eu quero. Agora eu 
quero que eles introduzam o próprio conhecimento dentro do vídeo. 
D: E você acha que isso ajuda a terem uma visão crítica sobre os vídeos que eles 
assistem? 
Eu acho que sim porque assim eu acho que o que falta muito na educação é fazer o aluno 
pensar sobre o que ele está fazendo, é muito mecânico às vezes o professor está passando a 
lição na lousa e o aluno copiando ou o professor pedindo uma pesquisa e ele copiando e 
colando da internet. Eu estou querendo ver assim o produto que eles realmente se 
conscientizem, que eles pensem sobre aquilo que eles estão fazendo. 
D: E como que você faz pra isso? Quais são os teus passos? 
Olha eu vou te falar que não é uma coisa fácil. O aluno pensar, ele tem uma dificuldade muito 
grande de registrar, de fazer o registro no papel. Às vezes ele fala muito oralmente, mas ele 
não consegue passar o registro para o papel. Então é uma coisa que a gente tem tentado. Eles 
falam alguma coisa e a gente fala: registra isso agora. Aí ele registra e você vê que aquele 
registro dele é pobre diante do que ele falou. Aí a gente fala: Não, volta, você não falou isso? 
Completa. É uma coisa assim de ir e vir, ir e vir até sair um produto porque eles têm muita 
dificuldade de registrar. Por isso que eu queria muito assim trabalhar com a fala deles, com a 
oralidade deles, desenvolver essa oralidade. 
D: E como uma professora de Educação Física que está acostumada a sair, a fazer as 
atividades externas e essa coisa de ficar no Laboratório, como você lidou com isso, tem 
alguma tensão? 
Eu lidei muito bem, porque assim pra mim a Informática, eu vou falar pra você uma coisa 
pessoal, eu gosto muito de descobrir. Muito da Informática que eu aprendi foi descobrindo, 
foi pegando o computador lá e eu descobrindo os recursos e o que eu acho legal nisso, assim, 
eu passo isso pro meu aluno, eu coloco o programa lá e dou o principal pra eles e falo assim: 
agora vocês descubram o que mais que o programa faz. Às vezes eles acham coisas que nem 
eu sabia. Então, eu gosto muito desse negócio dele pensar sobre, dele ir atrás, dele descobrir e 
dele se sentir importante quando ele acha uma coisa certa e eu não sabia e que ele pode me 
mostrar. 
D: E tem alguma referência que te inspira ou um autor, um livro que você leu, alguma 
ideia, enfim, que te ajuda neste trabalho? 
Assim, não tem um autor, a gente lê muito, inclusive nesses encontros que a gente tem de 
orientação, a gente lê, a gente ouve. O que me inspira mesmo é ver o produto final, quando eu 
passo uma coisa e eu vejo que aquilo vai dar certo assim instantaneamente com os alunos. 
Isso me empolga. 
D: Nessa atividade que a gente fez, saiu um pouco da rotina dos alunos, da rotina dos 
tempos de aula. O que você acha que isso pode ser acrescentado? 
Eu acho que a escola carece muito disso. A gente tem um grande problema e eu aí me incluo 
nisso, porque pra ser professor você tem geralmente uma jornada dupla, tripla de trabalho e a 
gente não consegue preparar uma coisa mais legal. Como eu já estou dentro, eu tenho uma 
outra visão. Às vezes até pra minhas aulas de Educação Física eu consigo preparar uma aula 
multimídia, mesmo pra Educação Física. Eu consigo ter essa visão. O professor que está só na 
sala de aula, ele não tem, mas assim, eu acho que o professor carece desse tipo de coisa. 
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Quando ele descobrir esse tipo de coisa, quando fizer parte do cotidiano dele, eu acho que 
vai melhorar isso assim, às vezes a gente não consegue chegar nos alunos. 
D: E a percepção deles do meio ambiente, do território onde eles vivem? 
Eu acho assim, quando nós saímos em passeios, passeios fora, eles não conhecem nada além 
da rua, da rua da escola e da rua da casa. Até no bairro eles não sabem o que têm. Eu moro 
aqui perto, quando eu falo pra eles, eu moro aqui há 1 quilometro e meio, quando eu falo pra 
eles onde eu moro, muitos nem sabem onde é. 
D: Nesse passeio que a gente fez, você acha que... 
Então nesse passeio assim eu gostei das percepções deles. Eles falavam assim: Nossa, tem 
isso aqui perto da minha casa e eu não sabia. Nossa tem esse tipo de árvore aqui e eu nunca 
tinha visto. Eu acho assim que essa coisa de você sair do ambiente escolar e ir pra fora e ainda 
conhecer o seu bairro, conhecer o que ele tem, você entender esse bairro, você pode até mudar 
de postura quando você for tratar dele, quando você for tratar da frente da sua casa, da frente 
da sua rua. Eles perceberam muitas vezes o entulho que tinha na porta. Eu imagino que na 
casa deles eles vão ter um outro olhar agora pra porta da casa deles. 
D: Que outras dificuldades você acha que podem impedir o seu trabalho além da coisa 
da internet? 
É o pouco tempo que a gente tem para terminar, porque às vezes pra gente terminar o produto 
de um projeto você tem que pegar o aluno fora da aula dele. Pedir para o professor: Olha, 
você me empresta um pouquinho pra eu terminar meu projeto, porque não tem tempo. Por 
exemplo, quando você vai trabalhar com vídeo é uma coisa assim, que parece assim que é só 
por um vídeo lá e não você tem que editar, ensinar a editar, ah isso aqui não está certo, vamos 
melhorar isso, vamos fazer de novo e não tem tempo pra isso. 
D: E conhecimento é tranqüilo, porque eles pegam rápido isso? 
Muito rápido. Eu estava até comentando com os professores numa reunião. Eu estou 
trabalhando com a 1ª série, que a 1ª série é assim é a antiga pré-escola, são as crianças de 5-6 
anos. Então assim, eles fizeram um dicionário ilustrado. Então nesse dicionário, o que eles 
tinham que fazer: eles tinham a letrinha, eu dei um modelinho pra eles. Era uma coisa bem 
simples eles tinha que apagar e colocar uma letra, apagar e colocar uma palavra e a gente 
começou como pesquisa no Google. Eu coloquei o site do Google pra eles, eles tinham que 
por a palavra que eles estavam procurando lá, clicar numa imagem. Isso é uma coisa assim, 
que tem adulto que não faz. Clicar numa imagem, apertar o copiar, ir para o seu programa, 
apertar o colar, redimensionar a imagem e colocar no lugar e eles não tiveram trabalho. E eu 
falei isso na reunião e teve professor que falou: mas eu não sei fazer isso. 
D: Você já percebeu alguma mudança na maneira deles consumirem cultura? 
Ah, com certeza, tem aluno assim, que ele não sabe escrever o nome, ele não sabe letra, mas 
ele entra na internet, ele entra no youtube, ele entra nos jogos. 
D: E que turma, de qual idade? 
5-6 anos 
D: Quais são as turmas que você trabalha? 
Eu trabalho de 1ª a 8ª, até o 9º né. Agora é 9º, é que aqui a gente ainda está no ensino de 8 
anos pra algumas turmas e esses pequenininhos que estão entrando já são de 9 anos. Então é 
assim, a minha 2ª série, ela faz blog, eles sabem entrar, eles sabem mandar e-mail, eles sabem 
entrar no e-mail. Vamos começar: eles sabem digitar o site, né, o provedor, por exemplo bol, 
que eu faço sempre no bol, eles sabem entrar no site, eles sabem colocar usuário, eles sabem 
colocar a senha, eles sabem aonde escreve o e-mail, eles sabem aonde envia o e-mail, o para, 
o assunto, o corpo de texto. 
D: É 2ª série? 
É 2ª e eles têm assim, o ano passado eles começaram só a fazer o cadastro do e-mail, no 
começo do ano eles mandaram e-mail e agora no 2º semestre eles estão fazendo blog. E tem 
criança que chega em casa e publica no blog. 
D: Eu quero ver depois o que a gente fez hoje. Muito obrigado pela sua ajuda. 
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A gente tem uma coisa muito legal aqui na escola que é uma monitoria de Informática. Em 
2002, a Fundação Telefônica pegou nossa escola como piloto pra implantar o Programa 
Educa Rede não sei se você conhece. E assim, eles pegaram uma escola pra ver assim quais 
que eram os entraves de uma escola, o que eles poderiam ter nesse site, um site educacional, 
tudo. Eu acho que foram umas dez escolas, se eu não me engano foi isso e a nossa foi uma 
dessas escolas e a Prefeitura não tinha internet ainda e a Telefônica colocou seis 
computadores conectados na internet aqui na nossa escola. Então esses alunos, eles vinham 
fora do período deles pra fazer esse projeto com o pessoal do Educa Rede aqui e assim, eu 
dava aula para os outros, pros pequenos, que à tarde eram os pequenos e esses meninos que 
faziam o projeto acabaram ficando aqui e eles acabaram virando monitores e essa coisa na 
escola que tornou uma coisa assim, desde 2002 uma coisa assim: a criança pequena fala assim 
ah, quando eu crescer eu vou ser monitor também. 
D: E são alunos? 
São alunos e a gente agora tem monitor de Educação Física, monitor de recreio, monitor de 
Informática. 
D: E o que eles ajudam aqui, o monitor? 
Por exemplo, na Informática, como eu tenho 35 alunos, vamos dizer eu estou ensinado Power 
point pra um, ele não sabe por fundo, o outro também lá não sabe, eles vão me ajudando. 
D: Eles têm que idade? 
São da 6ª até 8ª. 
D: E o monitor aprende o que nessa situação? O que você acha que eles aprendem? 
Tem monitor que nem sabe mexer no computador direito e acaba aprendendo. Eu te digo que 
eu tenho monitor que hoje em dia é professor de Informática. Eu te digo assim, eu tenho 
monitores, até veio outro dia eu até achei muito bonitinho, ele começou a trabalhar numa 
pizzaria, ele foi meu monitor, saiu da escola tal, começou a trabalhar numa pizzaria aí ele 
falou: olha professora ainda bem que eu aprendi Excel aqui porque meu patrão me promoveu, 
agora eu fico no caixa e eu mexo na parte dos pagamentos, eu ajudo ele porque eu sabia 
Excel. Entendeu?  
D: Ah, legal. Maravilha. Obrigado, Paloma! Mais alguma coisa que você gostaria de 
acrescentar? 
Não. 
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2ª Entrevista com a Professora Maria, da EMEF Alpha, realizada em 11/11/2012. 
 
Esse instrumento diferencia muito, sabe? 
D: Por que? 
Porque o aluno tem que se colocar, ele tem que oralizar aquilo que ele aprendeu. É diferente 
dele só registrar. Ele está mostrando a fase e você vê se ele aprendeu ou não. Você consegue 
entender e às vezes ele consegue transmitir mais oralizando do que registrando. 
D: Qual a dificuldade que eles têm pra expressar algo que eles sentiram? A minha 
impressão quando eles transformam alguma coisa que eles vivenciaram em conteúdo 
pedagógico, formal, como tem que ser no Think Quest, alguma coisa muda. Você 
percebe isso? 
O que eu sinto é assim, eu gostaria que eles tivessem aberto mais a mente, eu acho que eles 
ainda tem uma visão muito limitada: “Ah...não pode jogar lixo na rua”. O que está faltando 
pra eles? Por exemplo, a gente só tem uma aula por semana, então você não consegue. A 
gente fez esse projeto, mas trabalhar em cima disso é que é legal. Por que? Porque eles tem 
que mudar a visão deles, eles tem que mudar a oralidade. O que eles conheciam antes, agora 
tem que ter coisa acrescentada e eles não estão conseguindo oralizar isso, eles estão muito no 
senso comum ainda. Mas eu acho que é muito da gente não estimular, da gente não ter tempo 
porque se você cutuca, cutuca, cutuca, começam a sair outras coisas. Por que eu acho que o 
aluno hoje em dia, a criança hoje em dia, ela não quer parar para pensar muito. Mas quando 
você fala: “Pensa!”, “Não, vamos melhorar isso!” “Vamos fazer melhor!”, “Não dá pra mudar 
isso?”, se você começa a cutucar, a coisa expande. Mas a gente não tem esse tempo, isso que 
falta. Então eu sinto assim, que eles tiveram um conhecimento maior, eles pesquisaram, eles 
viram coisas diferentes. Até quando tinha os debates aqui, quando o Junior colocava no vídeo, 
eles oralizaram um pouco mais, mas é um trabalho que é muito pequeno porque são poucas as 
vezes em que a gente faz esse trabalho. Mas que teve um acréscimo de conhecimento, um 
acréscimo de oralidade, uma mudança até de postura, de toda hora estar pensando na 
sustentabilidade, eu acho que isso teve. 
D: E quando você se confrontou com as imagens que eles captaram, quando você se 
confrontou com essa realidade deles, com o que eles trouxeram, o que eles escolheram 
fotografar, o que eles escolheram gravar e tal, você percebeu alguma inquietação da tua 
parte? Você falou: “Opa, isso eu posso mudar na minha prática?”. Aconteceu isso? Teve 
algum episódio ou alguma situação que você falou: “Opa, eu posso ir por aí, eu posso 
experimentar uma coisa diferente também na minha prática”, a partir do que você se 
confrontou com eles? 
O que eu percebi é que quando a gente sai pra passeio e a gente coloca eles pra pensar, pra 
refletir, eles olham de modo diferente. Por exemplo, olhar a rua que eles passam todo dia, tem 
coisas que eles percebem, que eles não percebiam antes. Então é esse tipo de atividade, da 
gente sair pra mostrar o real, pra mostrar o que está no dia-a-dia, isso eu achei importante, 
isso é o que eu acho que muda. 
D: Mas na sua prática, na sua maneira de trabalhar aqui na sala, por exemplo? 
Então, eu pensei nisso em incrementar mais essa parte do vídeo, deles estarem trabalhando 
mais com o vídeo, com o registro na imagem daqui pra frente. Se bem que eu sempre acreditei 
na imagem. Tudo que eu mostro, por exemplo, em aula de Educação Física, tudo que eu quero 
falar pra eles, que eles não têm noção do que seja, vamos dizer, uma ginástica artística, eu 
mostro o vídeo. E eu acho essa parte do vídeo importante pra eles. Por isso que eu quero 
implementar o vídeo na minha prática. Essa parte do vídeo, pra mim, no ano que vem vai ser 
uma coisa mais importante. Até deles estarem usando o celular de um modo prático, não o 
celular só pra falar e pra mandar mensagem. Cadê o vídeo do seu celular? Cadê o gravador de 
voz do seu celular? Vamos usar de um modo prático pra que eles possam conhecer mais. 
D: Bom uma coisa que normalmente a gente experimenta nesses passeios é sair da zona 
de conforto tanto os alunos quanto nós também, os professores. Porque aqui está tudo 
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sob controle, você já sabe, já tem algumas expectativas em relação ao que você pode 
fazer ou não. No teu caso, o que foi pra você, nessas atividades, sair da sua zona de 
conforto? 
É aquilo que eu coloquei, quando a gente começou o projeto a sua vinda aqui, esse passeio, 
ele não estava. Eu já tinha uma coisa toda prontinha, esquematizada e o passeio não estava. E 
eu achei que foi assim extremamente produtivo esse caso. Por que? Porque é aquilo que eu 
falei, a gente saiu daqui e viu o mundo que a gente não vê aqui dentro, bonitinho, 
arrumadinho. Eles prestaram mais atenção em coisas que eles costumam não olhar. Eles 
mudaram muito o olhar. Até o que eu achei legal, às vezes, foram os comentários, o que eles 
falavam, como foi aquele do alto, que a gente via as casas bonitas e, de repente, no alto o que 
a gente viu foi aquela parte das casas mais pobres, esse contraste. Teve criança que falou 
assim: “Nossa, professora, eu nunca tinha percebido esse contraste!”. E eu achei essa 
colocação: “esse contraste”, achei bonita essa fala. Ele adquiriu um vocabulário e pra mim foi 
muito bom, muito bom mesmo. A gente tem esse problema de sair com aluno, porque é difícil 
né? Você está saindo, hoje em dia acontece tanta coisa, mas é uma coisa que a gente precisa: 
tirar ele aqui do nosso mundinho da escola e mandar para o mundo real. 
D: E o fato dessa percepção não aparecer nos vídeos. O que você acha que acontece que, 
de repente, ele percebe, na hora talvez até registre, fotografe, mas na hora de colocar no 
vídeo 
...vai pro senso comum 
D: É. Por que isso acontece? 
É aquilo que eu já falei pra você. Eu acho que é muito dessa geração. É a falta de você falar 
assim: “Não, vamos pensar! Mas você não viu outra coisa lá?”. Por exemplo, meninas como 
essas duas, a Amanda e a Cristina, são meninas que têm uma oralidade melhor e mesmo no 
vídeo eu não vi assim aquilo que elas sabem. O Caio é um outro menino que quando a gente 
estava fazendo os debates aqui, o Caio falando eu fiquei assim... 
D: Mas e no que eles vivenciam, vivenciaram? 
Mas assim o que ele mostrou que sabia, o que ele tinha de conhecimento não é nada do que 
ele passa para nós no dia-a-dia. Mas eu acho que é uma falta mesmo da gente, é o cutucar, é o 
ir além. Porque eles não vão além e são muitos alunos. Pra isso, o que a gente tinha que fazer? 
Por exemplo, tinha que sentar do lado dos alunos e falar assim: “Não, vamos repensar isso! E 
aquilo lá que você me falou, onde que entra aqui?”. Mas eles são muito imediatistas, eles 
querem terminar a coisa rápido: “Ah, tá bom assim?”, “Ah, nós já fizemos, posso entrar no 
facebook?”. O negócio deles é assim, é terminar rápido, é o imediatismo. E é outra 
característica dessa geração. Por isso que eu digo: o que eles apresentam nem sempre é o que 
eles sabem. 
D: E em relação ao que você acha que apareceu: o que você percebeu de repente ou que 
não percebia antes em comum com eles? Em alguma situação que vocês estavam em 
uma situação em comum, de igual para igual, por exemplo. 
A primeira coisa que eu percebi foi assim: quando eu saí da escola e a gente fotografou aqui 
as árvores da escola, eu falei: “Olha poxa vida, eu trabalho aqui há 22 anos e eu nunca tinha 
percebido que tinha essas flores nessa árvore”. Foi a gente ter um outro olhar, diferente 
daquele olhar do dia-a-dia, corrido, tal. A gente passeando com um novo propósito. Nosso 
propósito era um olhar para o bairro, um olhar do bom e do ruim, o que tem de legal e eu, 
olhando assim pro bairro, fiquei achando que eu tinha percebido isso. E é assim, é o que 
aconteceu. Eles andam por aqui e tinha muitas coisas que eles não conheciam e não 
percebiam. 
D: E em relação aos tempos diferentes que a gente teve? Normalmente, os tempos são 
marcados com sinal e tal. Quando a gente teve essa liberdade de experimentar outros 
tempos, como que foi? O que você acha que teve de válido? 
Então, isso que é valido, você ter mais tempo com eles. É aquilo que eu falei, a gente tem uma 
aula por semana e você não consegue transmitir tudo, você não consegue fazer coisas que 
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você gostaria de fazer. Então, é com o tempo livre pra gente começar, pra gente terminar. 
A gente começou e terminou, mas numa aula eu não conseguiria. Porque até engrenar o 
negócio, até eles se organizarem é difícil. Então esse tempo a mais é super produtivo. 
D: Valeu essa experiência? 
Com certeza, valeu muito! 
D: Uma última pergunta. Você acha que essa experiência de fazer os vídeos, 
independente deles conseguirem editar ou não, mas o sair para gravar os vídeos, você 
acha que ela serve? 
Com certeza, é uma coisa que eu quero até implementar, como eu já te disse, na minha 
prática. De o aluno mostrar pra gente, pela imagem, o que está cabeça dele, o que está no 
olhar dele, o que está apresentando aquele olhar dele pra mim. Eu acho isso importante.  
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ANEXO I – Projeto “Metrópole Digital” 
 

PROGRAMA ALUNO MONITOR  
PROJETO 2011: METRÓPOLE DIGITAL 

  
O projeto Metrópole Digital é a proposta de formação dos alunos monitores em 2011. 
Acontece no ThinkQuest, uma plataforma especialmente criada para escolas do mundo todo. 
Somente escolas cadastradas podem participar e tem acesso aos conteúdos.  
Em julho de 2011 o programa de Informática Eduativa atingiu a marca de 24.468 
participantes entre alunos e educadores que desenvolvem projetos e/ou tem acesso aos 
projetos das escolas. Os Professores Orientadores de Informática Educativa estão em processo 
de formação que visa a promoção de mudanças de paradigmas na aprendizagem no contexto 
digital. Nosso foco é o Educar para pensar e para isso estamos desenvolvendo propostas que 
contemplam rotinas de pensamento e rubricas  de autoregulação de aprendizagem.  
 

  
CONCEPÇÃO DO METRÓPOLE DIGITAL 

  
As mídias digitais aproximam mundos, forçam fronteiras, mudam formas de ser, maneiras de 
pensar. Geram um tipo de experiência nunca experimentada antes, própria do contemporâneo, 
da cultura inaugurada com a revolução digital. A educação transmidiática refere-se 
diretamente à essa experiência singular da cultura digital, e aponta para atividades e 
competências específicas.  
  
As atividades e competências propostas numa educação digital transmidiática põe forte acento 
na manipulação, na montagem e na experimentação. O material selecionado, recolhido e 
produzido é tratado (manipulado) por diferentes tecnologias midiáticas e pelos diversos 
realizadores simultaneamente, remotamente, em rede ou ao vivo. O performer educacional 
que atua numa cidade / mundo transmidiático está em constante captação e absorção do 
universo midiático que o cerca. Possui um olhar de relance e de varredura, o ouvido aguçado, 
pele ultrasensível, sentidos apurados de quem habita os espaços de fronteiras.  
 
Nesse contexto, o curso Metrópole Digital propõe, por meio de práticas, a reflexão sobre o 
conceito de educação digital transmidiática, cuja matéria prima é o imagético, o sonoro, o 
musical, o literário, assim como a bricolagem com elementos videomáticos diversos, tendo 
como pano de fundo a cidade de São Paulo sob a ótica do aluno: um explorador e um 
construtor cooperativo de um universo de dados que trabalha num processo recursivo de 
criação e transformação de uma memória-fluxo.  
  
OBJETIVOS do projeto   
  
-Refletir sobre o conceito de educação transmidiática;  
-Potencializar o uso dos recursos digitais para a manipulação/ remixagem de imagens, sons, 
palavras, dados informacionais, bem como a bricolagem com elementos videomáticos 
diversos;  
-Potencializar o uso dos recursos tecnológicos como instrumento de protagonismo infanto-
juvenil.  
Professores, alunos e alunos monitores participam do projeto Metrópole Digital sendo 
coautores da proposta, bem como, auxiliares do POIE e/ou dos educadores participantes do 
projeto.   
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ROTINA do Projeto com alunos e/ou com aluno monitor  
  
I - Com base na portaria nº que institui o Programa Aluno Monitor o POIE deve montar a 
equipe de monitoria. As equipes de DRE/Informática Educativa e os colegas que já acumulam 
experiências dessa fase poderão contribuir com dicas e orientações importantes;  
II – Inscrição no ambiente ThinkQuest;  
III – Enviar solicitação para participar do projeto Aluno Monitor da SME no ambiente 
ThinkQuest;  
IV – Explorar as páginas do projeto on line;  
V - Interagir com as escolas da rede participando diariamente do Blog do aluno 
monitor/Metrópole Digital;  
VI – Formação semanal da equipe de monitores sob orientação do POIE...  
VII – Acompanhar as orientações do desenvolvimento dos projetos no ambiente ThinkQuest  
 
ETAPA I do projeto  - De 21 de maio a 31 julho 
  
- Fotografar a cidade sob o ponto de vista do autor;  
- Publicar as imagens no ThinkQuest na Página "METRÓPOLE DIGITAL - IMAGENS"  
utilizando a ferramenta " FAZER UPLOAD " - FOTOS  
- Escrever no Blog (professores e alunos) contando o processo desde o início;  
- Mostra na escola: " Imagens que (re)velam" de professor(es)  e alunos;  
- Fotografar a mostra (se possível) e colocar no Youtube;  
- Publicar link do video no ThinkQuest 
  
ETAPA II e III  de 13 de agosto a 31 de outubro. 
Manipulação Imagética e Sonora: a trilha da metrópole  

 -Manipular as imagens já publicadas;  
 -Manipular sons;  
 -Mixar imagens e sons;  
 -Publicar na sua escola no ThinkQuest;  
 -Enviar mensagem a todos compartilhando o link; 
 Visitar as escolas virtuais da rede e comentar os videos produzidos; 

Fonte: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/ie/AnonimoSistema/BannerTexto.aspx?MenuBannerID=18 Acesso 
em 08/06/12. 
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ANEXO II – Projeto “Nas Ondas do Vídeo” 
 
Nas Ondas do Vídeo 
  
A cultura audiovisual está presente no cotidiano das novas gerações. A televisão, o cinema e a 
os canais de vídeo da internet tem ganho espaço junto às crianças e adolescentes trazendo, ora 
entretenimento, ora informação e conhecimento.  
  
O acesso e a apropriação das tecnologias audiovisuais integradas às tecnologias de 
comunicação (vídeochats, webcams, celulares, máquinas fotográficas digitais), promovem o 
protagonismo na produção audiovisual dos jovens.  
  
Estimular a produção de vídeo escolar, aproximando os interesses sociais dos alunos pelos 
meios de comunicação da produção de conhecimento é um dos benefícios do Nas Ondas do 
Vídeo.  
  
O projeto busca desenvolver a construção de saberes incorporando a produção audiovisual 
que permite a produção colaborativa, estimula o desenvolvimento das competências 
comunicativas, promove a autonomia, a criatividade e o estímulo à produção de conhecimento 
significativo na comunidade escolar. 
   
 
Vantagens 
  
Ampliação das possibilidades de aprendizagem.  
Reflexão critica sobre os meios de comunicação. 
Promoção do protagonismo infanto-juvenil através da produção audiovisual. 
Articulação dos conhecimentos e temas transversais na escola. 
Oferecimento de estratégias de aprendizagem focadas na pesquisa, no trabalho em equipe, na 
comunicação oral e na expressão comunicativa 
Produção democrática da comunicação no espaço escolar. 
Inclusão social de portadores de deficiência auditiva.  
Integração entre escola e comunidade. 
   
Requisitos 
  
Formatar um Projeto. 
Compor uma equipe com um mínimo de quinze alunos e um educador.  
Dispor de equipamentos e espaços adequados (clique para saber sobre especificações). 
 
Fonte: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/AnonimoSistema/MenuTexto.aspx?MenuID=46&MenuID
Aberto=29 
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ANEXO III – DVD com entrevistas gravadas 
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