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Resumo 

 

O artigo discute os limites e as possibilidades da pesquisa colaborativa como 

metodologia para formação docente para o uso da mídia na escola. O objetivo é 

apresentar e diferenciar este tipo de pesquisa das demais, partindo do entendimento de 

que o trabalho colaborativo é propício em situações de reflexão e produção midiáticas. 

Assim como a Educação vem estimulando a pesquisa colaborativa, pretende-se refletir 

sobre tal prática no campo comunicativo em situações efetivas e críticas de apropriação 

dos meios de comunicação no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: comunicação e educação; mídia na escola; formação docente; pesquisa 
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Introdução 

 

Falar das interfaces entre Comunicação e Educação no século XXI pressupõe 

considerar as mudanças da sociedade ao longo da história. As formas de se relacionar 

entre as pessoas já não são as mesmas de quando a escola surgiu, há mais de dois mil 

anos. Não tem como pensar a sociedade contemporânea sem considerar a presença da 

mídia, que está hoje em todos os lugares, como também na escola. Trata-se de uma das 

forças ocultas que interferem no pensamento humano. Problematizar essa questão é um 

dos desafios da escola, um dos espaços possíveis para entender as dimensões 

pedagógicas e políticas do uso da mídia. 
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A proposta contributiva deste artigo, fruto da tese de doutoramento de Bacco 

(2016), é levar tal reflexão para momentos formativos. Momentos que visem mudanças 

didático-metodológicas da prática docente. Compactuamos com a ideia de Imbérnon 

(2010) que a formação do professor deve partir de um projeto elaborado por ele mesmo, 

e que a autonomia docente é uma conquista, que pode ser trabalhada em processos 

formativos. 

Isto significa que colocar novas ferramentas dentro da sala de aula para o 

professor trabalhar do jeito que quiser não é dar autonomia, é criar um novo problema. 

Quem deve escolher e avaliar o meio para ensinar é o docente. O investimento final em 

tecnologia é um desperdício por si só, pois ela não media relações, é somente um meio 

para a mediação docente que, se bem conhecido e administrado, oferece contribuições 

sem fim, como o giz e a lousa em outro momento da história. 

No Brasil, embora exista investimento recente para inserir tecnologia na escola, 

com o alicerce de discurso salvacionista que vai resolver o problema da educação, as 

políticas públicas são falhas, pois não tratam a formação docente como prioridade. Na 

Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

(BRASIL, 2006) e no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) há menção à 

política de mídia-educação, mas não propostas concretas para que a área seja tratada 

como uma disciplina (FANTIN, 2014; SIQUEIRA; CANELA, 2012). 

A política pública de maior representatividade envolvendo a formação de 

professores para o uso da mídia na escola, em contexto nacional, é o Programa de 

Formação Continuada em Mídias na Educação, da Secretaria de Educação a Distancia 

(SEEd) no Ministério da Educação. O piloto começou a funcionar em 2005 online, por 

meio da plataforma ProInfo. O objetivo era capacitar 1.200 multiplicadores de todo o 

país. Em 2006, houve a oferta de 10 mil vagas para professores da educação básica da 

rede pública de Ensino, envolvendo mais de duas dezenas de universidades parceiras de 

todos os estados brasileiros. (BRASIL, 2005) 

Teruya e Moraes (2009) discutem a problemática da formação docente online, 

analisando a contribuição desse programa ofertado a distância aos professores do ensino 

básico da rede pública para utilizar as diferentes mídias (impressa, eletrônica e digital) 

no ambiente escolar. Segundo as autoras, “[...] o grande desafio é a apropriação crítica 

das tecnologias de mídias e dos conteúdos audiovisuais caracterizados pela 
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superficialidade e fragmentação do modismo, do efêmero e do descartável. A lógica da 

dominação é imperceptível porque se naturaliza no indivíduo que perdeu a capacidade 

de pensar criticamente.” (TERUYA; MORAES, 2009). 

Atualmente, o Mídias na Educação oferece certificação em três níveis: o básico, 

de extensão com 120 horas de duração; o intermediário, de aperfeiçoamento com 180 

horas; e o avançado, de especialização, com 360 horas. Este último passou a ser de 

responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) em 2010. 

Os relatórios da SEEd disponíveis na internet trazem muitos dados quantitativos 

e informações referentes a investimentos no Mídias na Educação, mas não trazem 

resultados sobre possíveis mudanças na prática docente. (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2010) 

Em 2010, o último relatório disponível online aponta a parceria com mais de 30 

instituições de ensino superior, 379 professores formadores, 506 professores 

pesquisadores e 405 tutores. A formação continua a ter como meta docentes da 

educação básica, mas passa a atender também Educação Especial e de Jovens e Adultos. 

Ainda de acordo com o relatório, em 2010, o programa atendeu 14.977 cursistas, sendo 

3.450 no ciclo básico, 10.825, no intermediário e 702 cursistas no ciclo avançado. “O 

Programa formou profissionais capazes de tematizar e refletir criticamente a respeito da 

própria prática e do papel desempenhado pela tecnologia na criação de um novo 

ambiente educacional”. (BRASIL, 2010, p.11) Mas como é possível refletir sobre a 

própria prática se não há acompanhamento das atividades do professor em sala de aula e 

nem discussões reflexivas de suas ações com o uso da mídia na escola? 

Para evitar questionamentos como esse, surge a pesquisa colaborativa como uma 

das possibilidades de formação docente para a utilização dos meios de comunicação no 

processo educacional. 

 

A pesquisa colaborativa 

 

 A dimensão política das pesquisas na área de educação no Brasil começou a se 

fortalecer a partir da consolidação da pesquisa-ação na década de 1980. Desde então, os 

processos de intervenção, visando transformar a realidade, emancipando os sujeitos que 

dela participam, ganharam legitimidade. 
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 Assumir essa dimensão política e seus condicionantes sociais, fazendo da 

educação um instrumento de transformação social, é o que defende Giroux (2001). De 

fato, a neutralidade no campo não tem significado algum e um dos componentes da 

mudança é “[...] conseguir que o pedagógico seja mais político e o político seja mais 

pedagógico.” (GIROUX, 2001, p.65, tradução nossa) 

 Com base nos estudos dos australianos Wilfred Carr e Stephen Kemmis (1988)
4
, 

Ibiapina (2008) diferencia as três modalidades da pesquisa-ação, localizando a 

dimensão colaborativa da pesquisa. 

 A primeira modalidade de pesquisa-ação é a técnica. O pesquisador é um agente 

externo, e juntamente com os participantes se distancia da prática para analisá-la a partir 

de teorias já estabelecidas. A comunicação e a informação predominam mais que a 

cooperação. Na pesquisa-ação prática, a preocupação é refletir sobre os problemas de 

sala de aula visando à mudança. Daí a necessidade de se inserir na prática para explicá-

la e superá-la. Há cooperação e participação entre os participantes e pesquisadores. 

Trata-se de uma teorização dos saberes de prática. As relações de poder só são diluídas, 

a ponto de que as tomadas de decisões sejam coletivas, na pesquisa-ação emancipatória. 

Nesta modalidade de pesquisa, predomina o movimento dialético entre teoria e prática, 

por meio de ciclos sucessivos e reflexividade crítica (aproximação e distanciamento da 

prática).  

 

[...] a reflexão oferece mais poder para os professores (re)construírem 

o contexto social em que estão inseridos, proporcionando condições 

para que esses profissionais compreendam que, para mudar a teoria 

educacional, a política e a prática, é necessário mudar a própria forma 

de pensar e agir. (IBIAPINA, 2008, p.18) 

 

 Na pesquisa-ação emancipatória há espaço para problematizar as implicações 

histórica e política das práticas sociais. 

 

O potencial da investigação colaborativa em dar conta da 

compreensão do microssocial sem perder de vista o macrossocial dá 

mais poder aos indivíduos para que eles compreendam, analisem e 

mudem essas realidades, desvelando as ideologias existentes nas 

relações mantidas no cotidiano escolar e na sociedade. (IBIAPINA, 

2008, p.27) 

 

 

                                                 
4 Wilfred Carr e Stephen Kemmis (1988) são os autores referenciais da abordagem australiana de pesquisa-ação. 
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  A colaboração e a coprodução são condições fundamentais para que a pesquisa-

ação torne-se emancipatória. Os partícipes interagem com o pesquisador e constroem 

teorias sobre as suas práticas refletindo, dialeticamente com os pares, suas 

compreensões a respeito do arcabouço teórico e as questões da pesquisa que participam. 

Investigadores e educadores trabalham em conjunto, “[...] compartilhando a 

responsabilidade na tomada de decisões e na realização das tarefas de investigação.” 

(IBIAPINA, 2008, p.23) 

 Dessa forma, a pesquisa colaborativa aproxima duas dimensões da pesquisa em 

educação: a produção de saberes e a formação contínua de professores.  

 

[...] a pesquisa colaborativa transforma a academia e a escola, 

ajudando essas instituições a enfrentar o desafio de unir os interesses 

dos pesquisadores aos dos professores no sentido de encontrar os 

caminhos para mudar as estruturas educativas e sociais, o que 

perpassa pela utilização da pesquisa como uma atividade de produção 

de conhecimentos, mas também como uma instância de formação para 

o professor. (IBIAPINA, 2008, p.51-52) 

 

 A principal diferença entre a pesquisa-ação colaborativa das demais é a 

valorização das atitudes de colaboração e reflexão crítica desvelando as relações 

opressoras de poder, denunciando o autoritarismo e a ideologia dominantes. 

 

Para realizar pesquisas que se inscrevem na perspectiva colaborativa, 

é necessário enfrentar os desafios de considerar a prática de ensinar 

como fenômeno concreto, admitir que os conhecimentos sejam co-

produzidos, desvelar as relações opressoras de poder, denunciar o 

autoritarismo e a burocracia das relações calcadas no discurso 

cientificista, que apregoa soluções meramente técnicas para qualquer 

problema; criticar a ideologia dominante e as situações de opressão e 

acenar com a possibilidade de transformar as realidades instituídas. 

(IBIAPINA, 2008, p.114) 

 

 Para realizar este tipo de pesquisa, o grupo precisa, em um primeiro momento, 

construir aprendizado significativo sobre o que é colaborar. “[...] colaborar não significa 

que todos devam participar das mesmas tarefas e com a mesma intensidade, mas que, 

sobre a base de um projeto comum, cada partícipe preste sua contribuição específica, 

isto é, contribua para beneficiar esse projeto.” (IBIAPINA, 2008, p.31-32) 

 Esclarecer os limites da ação formativa e de pesquisa no que se refere à 

colaboração é importante para romper com a lógica de formação e pesquisa 

tradicionalmente vivenciada por pesquisadores e docentes. 
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 Ibiapina (2008) sistematizou os procedimentos da pesquisa colaborativa. 

Segundo a autora, o primeiro passo é a sensibilização dos colaboradores, esclarecendo 

as atribuições do pesquisador como mediador e dos professores participantes. A 

negociação dos espaços e tempos, fazer o diagnóstico das necessidades formativas e dos 

conhecimentos prévios e planejar sessões de estudos intercaladas por ciclos de reflexão 

sobre a prática docente são as ações seguintes de uma pesquisa colaborativa. 

 Para mediar a construção de uma pesquisa colaborativa, Ibiapina (2008) sugere: 

 Diálogos face a face: entrevista com os participantes do grupo; 

 Sessões de videoformação: gravação em vídeo do professor em aula; 

 Narrativa autobiográfica: professor resgatando sua vida para compreender 

como se constituíram na profissão docente; 

 Observação colaborativa: planejada por uma matriz, cujos dados serão 

analisados e refletidos; 

 Sessões reflexivas: momento de refletir as ações de ensino; a síntese das 

reflexões favorece a compreensão do todo; 

 Comunicação dos resultados: compartilhar a experiência. 

As ações reflexivas, que orientam a observação colaborativa, são descritas pela 

autora em quatro momentos: descrição, informação, confronto e reconstrução. A 

descrição, se detalhada, estimula a descoberta das razões relativas às escolhas feitas no 

decorrer da atividade docente. A informação permite refletir sobre o significado das 

escolhas feitas e descobrir se os conhecimentos utilizados na prática docente são 

espontâneos ou sistematizados, explícitos ou não. É a identificação das teorias que se 

expressam nas práticas observadas. O momento crucial da reflexão crítica é o confronto, 

pois permite a compreensão do significado das práticas para a manutenção ou 

transformação. É a hora de perguntar o que as práticas expressam, seus pressupostos, 

valores, crenças e a que interesse servem. A última ação é a reconstrução, identificar o 

que é necessário fazer para introduzir mudanças na prática pedagógica, considerando o 

que é pedagogicamente importante.  

  

A colaboração como elemento-chave da formação docente 

 

 A palavra “colaboração” tem origem no latim collaborare e nos principais 

dicionários aparece como sinônimo de cooperação. No entanto, o conceito pode ser 
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expandido. A colaboração não ocorre simplesmente porque um grupo está reunido. Nem 

sempre um trabalho coletivo, é colaborativo. Mas a colaboração necessita do grupo para 

ocorrer. (COSTA, 2008) 

 

Na cooperação, uns ajudam os outros (co-operam), executando tarefas 

cujas finalidades geralmente não resultam de negociação conjunta do 

grupo, podendo haver subserviência de uns em relação a outros e/ou 

relações desiguais e hierárquicas. Na colaboração, por sua vez, todos 

trabalham juntos (co-laboram) e se apoiam mutuamente, visando 

atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo. (COSTA, 

2008, p.155) 

 

É por isso que, na colaboração, a relação entre os sujeitos é não-hierárquica, com 

confiança mútua e corresponsabilidade ao conduzir as ações. (FIORENTINI, 2010). 

Quartiero (2010), ao definir o verbete “trabalho docente cooperativo”, no 

“Dicionário: trabalho, profissão e condição docente”, não diferencia os termos 

cooperação e colaboração. Segundo a autora, o surgimento do discurso do trabalho 

coletivo – que engloba o trabalho em equipe, cooperativo, colaborativo entre os 

professores – elevou o diálogo entre os pares a uma categoria decisiva enquanto 

estratégia de negociação e recurso de aprendizagem. 

 Ferreira (2006, p.152), ao compartilhar experiências de um trabalho colaborativo 

que desenvolveu junto a professores, apresenta a seguinte definição: 

 
Na colaboração, cada indivíduo participa da maioria das decisões: 

escolher a meta, definir as estratégias, definir as tarefas, avaliar o 

resultado; e o faz consciente de que é algo realmente importante para 

ele, algo que tanto beneficia o grupo como um todo, quanto a ele 

diretamente. Assim, a quantidade de esforço empregado, o gasto de 

recursos e o grau de compromisso são maiores que nos 

relacionamentos de cooperação e coordenação, uma vez que as duas 

últimas envolvem a idéia de trabalhar junto, mas com menos 

compromisso em relação às metas comuns. 

 

 Também entendemos que colaborar é trabalhar junto e não ocupar o mesmo 

espaço e fazer as mesmas tarefas. Não podemos considerar que essa seja apenas uma 

ação prática, mas é uma postura consciente decisória visando à transformação. Não é 

apenas individual para atender a alguém, como ocorre em situações de cooperação. Isso 

porque a colaboração no processo educacional defendido aqui prevê interesse, 

fundamentado no diálogo oriundo da reflexão. A união, antes da colaboração, é pelo 

mesmo propósito. 
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Hargreaves (1998) fala que, no contexto escolar, duas formas de comportamento 

imperam: o individualismo e a colegialidade. O trabalho isolado, autossuficiente, avesso 

às interferências caracteriza o individualismo. Já a colegialidade é detectada quando o 

grupo toma decisões em conjunto, consulta os colegas e também faz planejamentos 

coletivos.  Para o autor, a colaboração no trabalho colegiado promove o 

desenvolvimento profissional, ao potencializar a reflexão individual e possibilitando a 

aprendizagem mútua, mediante o diálogo, a negociação, confiança e contrato de 

reciprocidade.  

Em seu artigo intitulado “Modelos de Colaboração”, o pesquisador inglês Paul 

Brna (1998) afirma que o conceito de colaboração, apesar de muitas discordâncias, é 

genérico e precisa ser contextualizado para definir a relação desejada entre os 

participantes. O autor propõe discutir essas diferentes relações colaborativas a partir de 

quatro questões-chave: 

1) Divisão do trabalho: como é o empenho mútuo para solucionarem juntos o 

problema, considerando que, em alguns momentos, os participantes farão 

subtarefas de forma individual. 

2) Estado colaborativo: a colaboração pode ser um estado ou um processo e 

“[...] o objetivo educacional para o qual a colaboração é feita tem um efeito 

significativo sobre a natureza da colaboração  [...].” (BRNA, 1998) 

3) Propósito da colaboração: há muitos estudos focados na colaboração para 

aprender e não no aprendizado da colaboração. No entanto, para o autor, “A 

prioridade educacional está em aprender a colaborar e não apenas colaborar 

para aprender.” (BRNA, 1998) 

4) Obrigações e colaboração: se existe ou não um contrato formal entre os 

participantes, seja ele explícito ou implícito. E se este estado de colaboração 

se caracteriza por: a) concordância mútua para colaborar; b) manutenção do 

modelo de trabalho acerca das habilidades e conhecimentos de cada um; c) 

ter objetivo comum; d) manutenção de crenças sobre metas em comum; e) 

compreensão compartilhada do problema, discutindo os progressos. 

Outro trabalho de formação continuada na área de matemática e tecnologia que 

nos traz elementos para compreender o real sentido da colaboração é o de Costa (2006). 

A autora defende a necessidade de olhar para as relações humanas e as negociações em 

pesquisas com grupos colaborativos, visando identificar o tipo de colaboração, que pode 
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ser espontânea, advinda dos pares, ou forçada, imposta por superiores da instituição. Ou 

seja, a colaboração também pode servir para implementar propostas de outras instâncias 

e não, necessariamente, dos docentes. É um viés que precisa ser problematizado. 

A tese de doutoramento de Sanavria (2014) investigou como um processo de 

formação continuada com enfoque colaborativo pode contribuir para um uso reflexivo 

dos recursos da Web 2.0 por professores de Matemática. Ao final do estudo, o 

pesquisador salienta a perspectiva na qual o professor veja o outro como agente 

colaborador de suas próprias reflexões. 

 

Por meio da colaboração, os professores passaram a ver no grupo a 

possibilidade de transformar as suas práticas, rompendo a barreira do 

isolamento e vendo o potencial do coletivo, da troca, do 

compartilhamento e, o mais importante, do olhar para si mesmo em 

busca de crescimento e renovação. (SANAVRIA, 2014, p.257) 

 

Para Sanavria (2014, p.60), a colaboração é um processo no qual um grupo de 

profissionais atua voluntariamente em prol de objetivos educacionais comuns, “[...] 

participando ativamente de todo o processo de tomada de decisão, execução de tarefas e 

avaliação de resultados e compartilhando recursos, ideias e experiências, numa relação 

onde inexiste a hierarquia e prevalece o bem coletivo.”  

Ao realizar um trabalho de natureza colaborativa ainda no âmbito matemático, 

Nacarato et al. (2006, p.204) consideraram: 

 

[...] essenciais, para a constituição de um grupo de trabalho 

colaborativo, as dinâmicas implementadas no grupo. Dentre elas, 

destacamos as que se fizeram presentes: o compartilhamento de 

saberes durante as atividades práticas; tempo de preparação da aula e 

amadurecimento de idéias; momento de análise, apresentação e 

discussão da aula; possibilidade de reflexão sobre a própria prática e 

avaliação do processo vivenciado. Esses elementos possibilitaram a 

identificação de indícios de aprendizagem profissional da e sobre a 

docência. 

 

 Ibiapina (2008) destaca que o momento de reflexão oferece mais poder para os 

professores (re)construírem o contexto social em que estão inseridos. Além disso, de 

acordo com Lopes (2005, p.126), os projetos colaborativos podem proporcionar “[...] 

situações construtoras de informações mais férteis que as centradas apenas em 

entrevistas ou observações distanciadas.” 

Para sistematizar, analisar e mediar informações veiculadas pela mídia e 
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principalmente dominar o espaço transdisciplinar entre os campos de Comunicação e 

Educação é necessário uma formação específica do professor.  

Diante das questões apresentadas sobre a colaboração, consideramos que a 

pesquisa com esta natureza tem muito a contribuir com a formação docente para o uso 

da mídia na escola, em virtude do próprio objeto a ser trabalhado. Aqui a mídia é 

entendida como importante meio pedagógico de aprendizagem e não o fim do 

conhecimento. Isto significa que a utilização dos meios de comunicação como 

ferramentas pedagógicas é algo a ser problematizado e conhecido de forma profunda, a 

fim de que sua apropriação seja algo que realmente contribua para os processos de 

ensino e aprendizagem. 

 

Considerações finais 

 

 Para evitar o descompasso entre a vida e a escola, a discussão sobre os meios 

midiáticos no contexto escolar está superada. Contudo, essa inserção implica diversas 

questões. A primeira delas é que a simples presença da mídia não garante a 

compreensão de seu funcionamento, visto que as linguagens utilizadas pelos seus 

produtos têm gramática própria, estabelecida no decorrer de seu processo de produção. 

Assim, o discurso midiático, nos mais diferentes suportes (rádio, TV, impressos e meios 

online), não é legitimado pelos docentes que têm o desafio, cada vez maior, de lidar 

com tais conteúdos. Dessa forma, é necessário uma formação adequada. 

A pesquisa colaborativa não se trata de algo simples, nem fácil, alertam os 

pesquisadores citados, que já vivenciaram a experiência. Quando falamos de considerar 

o contexto, dar voz ao professor e autonomia para decidir e refletir sobre sua própria 

formação, estamos incitando um modelo de pesquisa com uma demanda política que 

combina com a nossa concepção do que é fazer uma pesquisa e sua finalidade: ela deve 

incidir na sociedade, visando ao coletivo e não a alguma demanda particular do cientista 

responsável. Trata-se de uma nova perspectiva educacional, em que o docente não é o 

único detentor do saber e o aprendizado ocorre em espaços diferentes da sala de aula. 

Assim como a Educação vem estimulando a pesquisa colaborativa, pretende-se 

refletir sobre tal prática no campo comunicativo em situações efetivas e críticas de 

apropriação dos meios de comunicação no ambiente escolar. Isto porque na própria 

natureza da comunicação está imbricada a necessidade de um grupo corresponsável pelo 

processo de produção, com interesse e compromisso comuns, confiança e respeito 
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mútuos. Essas características possibilitam a promoção da reflexão crítica e finalmente a 

implementação de mudanças, extremamente necessárias para os processos de ensino e 

aprendizagem do uso de mídia para formação cidadã. 
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