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RESUMO 

Fundamentado em uma reflexão teórica de como se constituiu a construção histórica da 

educação midiática, este artigo apresenta uma pesquisa que busca identificar como a 

literatura acadêmico-científica tem tratado a mesma vinculada à formação de professores. 

Três bases de dados digitais - (Portal CAPES, SciELO e Revista Comunicação & 

Educação) ― constituíram o corpus da pesquisa, cujos resultados indicaram necessidade 

de mais investigações sobre a formação de professores relacionadas à educação midiática 

e um olhar mais atento às práticas dos professores no locus da sala de aula.   

PALAVRAS-CHAVE: educomunicação; educação midiática; formação de professores; 

tecnologias digitais de informação e comunicação. 

 

1. A sociedade contemporânea, TDIC e os professores  

 

Estamos imersos em uma sociedade que se encontra em constante transformação, 

tanto em suas relações sociais, culturais, econômicas e está potencialmente conectada em 

rede, dependente das tecnologias digitais de informação e comunicação3. No entanto, isso 

não evidencia um avanço no desenvolvimento social, econômico, resolução de conflitos 

mundiais e tolerâncias de diversas naturezas. Pelo contrário, nossa sociedade desenvolveu 

a homogeneização, o individualismo, o egocentrismo, e a rejeição ao próximo (embora 

paradoxalmente, vivamos como indivíduos em interações), levando-nos a considerar a 

complexidade do ser humano, as incertezas que nos cercam até mesmo no âmbito do 

desenvolvimento científico e das próprias relações humanas construídas até então. Essa 

falta de percepção da complexidadade humana e a falta de compreensão de uma 

“condição planetária” (sinalizada por Morin) interdependente em seus processos 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XL Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
Professora Prefeitura Município de São Paulo, email: galsilv@usp.br 
3 Inicialmente, para escrever este artigo consideraremos do ponto de vista tecnológico as tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC) como: rádio, a televisão, fotografias, filmes, computadores, internet com sua rede 
de hipertextos e suas diferentes formas de se comunicar e-mails, mensagens instantâneas, fóruns, blogs, podcasting, 
streaming e webcasting (RODRIGUES; COLESANTI, 2008), só para citar algumas. Jenkins (2009, p.29) amplia-nos 
o conceito de TIC comentando “a ideia de convergência” “por meio de cooperação de múltiplos suportes midiáticos, 

cultura participativa aonde um indivíduo ou corporações podem participar do processo de elaboração da comunicação 
e inteligência coletiva, ou seja, as habilidades das pessoas são unidas para construção coletiva do saber ou de um 
produto. Utilizaremos a sigla TDIC.  

mailto:galsilv@usp.br
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econômicos, ideológicos, sociais, ambientais, desenvolvimento da ética e da própria 

autonomia pessoal converge com a noção de uma sociedade também em constante fluidez 

aonde os atores que a compõem se moldam e atuam conforme o contexto que lhe são 

dados. Por exemplo, com a rapidez dos softwares, notamos as pessoas dispersas, 

desenvolvendo trabalhos, interligadas por tecnologias de comunicação e informação, por 

meio de eventos simultâneos e ampliando espaços. Existindo a necessidade de “fluir”, 

“estar”, “comunicar” em qualquer lugar no momento em que se deseja, similar a um 

líquido, quando necessário, passando por meio de diferente obstáculos, se utilizando, se 

conectando de diferentes meios para isso por meio das redes (BAUMAN, 2007; 

CASTELLS, 2001; CASTELLS, 2009; MORIN, 2011) 

Neste cenário cheio de incertezas e contraditório um dos atores em constante 

evidencia – os professores - encontram-se assim como todos nós em territórios 

desconhecidos, em situações e dilemas complexos: novas percepções sobre o seu próprio 

papel na sociedade e novos olhares sobre seu trabalho no locus da sala de aula.  

Iniciemos a discussão tomando as fontes de dados do Comitê Gestor Internacional 

(CGI)4 sobre o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação no ano de 2015 

por professores no Brasil. Em relação aos locais de uso das TDIC nas escolas, os dados 

desta pesquisa revelam que o uso de computadores portáteis e tablets pelos professores 

ocorreram com maior frequência nas salas de aulas (61%), a seguir nas salas dos 

professores (61%), depois nas salas da coordenação pedagógica ou diretoria (55%), 

biblioteca ou sala de estudos para os alunos (44%) e, por fim, o laboratório de informática 

(38%). Segundo os próprios professores, referindo-se ao uso do computador em 

atividades com os alunos, a sala de aula foi o local mais citado (42%), a seguir veio o 

laboratório de informática (38%), e por fim, a biblioteca também foi mencionada por 11% 

dos mesmos.  Com relação às atividades, realizadas com os alunos podemos observar por 

meio do gráfico a seguir quais foram realizadas/solicitadas, utilizando-se computador e 

internet:  

                                                
4 O Comitê Gestor pela Internet (CGI) é responsável pela produção do relatório Tecnologias de Informação e 
Comunicação - TIC Educação. Para compor os dados acima citados, explicando a pesquisa de maneira bem 
simplificada, utilizou-se de um plano amostral de 1.486 escolas localizadas nas cinco regiões do Brasil. Em cada turma 
selecionada foram entrevistados os professores que ministravam as disciplinas de português e matemática. Maiores 

informações encontram-se disponíveis em http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-
informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras -tic-educacao-2015/ ou 
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Edu_2015_LIVRO_ELETRONICO.pdf   
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Figura 1 – Atividades realizadas com alunos pelos professores 
Fonte: Comitê Gestor da Internet (CGI.br, 2015). Link: https://goo.gl/hs9Ssk 

 

Notamos que as atividades pedagógicas mais realizadas pelos professores foram: 

pesquisas sobre temas específicos (59%),  seguida de atividades em grupos (54%) e aulas 

expositivas (52%).  Mas, por que observar as práticas pedagógicas dos professores em se 

tratando de usos de TDIC? E o que a educação midiática tem a ver com isso?  

 

2. Educação. Educação midiática: breve percurso histórico 

 

O professor Gadotti (2000) fez uma instingante pergunta no início do século XXI, 

que ainda tem ecoado reflexões nos últimos dezessete anos: “Quais teorias e práticas se 

fixaram no ethos educacional, criaram raízes, atravessaram o milênio e estão presentes  

hoje?” 5Para responder tal questão é importante compreender o que aconteceu e acontece 

no cenário histórico da pedagogia. Notou-se grandes conquistas a partir da influência de 

teorias como a de Rosseau que auxiliaram na compreensão do desenvolvimento natural 

da criança6, o conhecimento do desenvolvimento da criança por meio dos estudos teóricos 

de Piaget e Vygostsky7, além de conceitos de learning by doing de John Dewey e as 

                                                
5 GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. São Paulo em Perspectiva, vol. 14, n. 2, abr-jun 2000.  
6 Jean Jacques Rousseau, filósofo e escritor suíço, apresentou os princípios educacionais que permaneceram atualmente. 

Para ele, a criança deveria ser educada para agir por interesses naturais e não por meio de imposição de regras e atitudes 
exteriores sociais ou mesmo religiosas. Para ele, a verdadeira finalidade da educação seria ensinar uma criança a viver 
e aprender a exercer liberdade.  
Célestin Freinet, professor francês, apresentou em suas obras e práticas importantes instrumentos de produção de 
material didático como as técnicas de: aula passeio (buscando estudar o entorno da escola por meio de um esforço para 
agir e transformar o mesmo), texto livre, jornal escolar, correspondência intraescolar como meios de comunicação, 
aprendizagem da escrita e edição de textos (LEGRAND, 2010). 
7 Para Vygostsky existe uma concepção de desenvolvimento humano que se baseia na ideia de um sujeito ativo cujo 

pensamento é constituído em um ambiente histórico e cultural; o processo de formação de pensamentos e conceitos 
ocorre por uma mediação dependente da interação com outros (Vygostsky, 1993) e Piaget desenvolveu uma teoria dos 
estágios do desenvolvimento de uma criança/adolescente que contribuiu para o campo da Psicologia/Educação.  
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técnicas de Freinet8 que constituíram a história da pedagogia e influenciaram educadores 

até os nossos dias. Com relação as teorias e práticas que fixaram-se no ethos educacional 

e permaneceram até os dia atuais, o próprio conceito de educação sob diferentes 

concepções filosóficas e ideológicas sofreu variações ao longo do percurso histórico. Para 

o gregos, em especial os sofistas, acreditavam que por meio da educação era possível os 

homens tornarem-se melhores e mais felizes. Na Idade Média, o processo educacional, 

principalmente, nos cinco primeiros séculos esteve sobre grande influência dos princípios 

básicos cristãos; posteriormente, sob a influência de Santo Tomás de Aquino (século 

XIII), surgiu a escolástica, que buscou conciliar a razão filosófica grega com os princípios 

e fé cristãs. Na idade moderna, especialmente no século XVIII, a educação teve forte 

influência do iluminismo e racionalismo, buscando-se pensar por meio dela o avanço da 

ciência e uma educação como parte do direito à vida. No século XIX e início do século 

XX, a pedagogia teve influência de ideias socialistas e do movimento da Escola Nova 

(LAUAND, 2004; MANACORDA, 2006).    

Atualmente, a educação além de ser um “direito de todos”, “dever do Estado e da 

família”, que visa “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988), mediante as 

transformações que vivenciamos, necessita estabelecer condições de que o educando 

compreenda: sua condição humana, a identidade terrena, as incertezas que cada vez mais 

estão assolando a espécie humana, a ética e a complexidade do conhecimento humano 

(MORIN, 2001).  

Mediante tal panorama de concepções, práticas, teorias, políticas, ideologias, o 

que podemos compreeender por educação midiática? Quais teorias e práticas fixaram-se 

no ethos de uma educação midiática, criaram raízes, atravessaram o milênio e estão 

presentes  hoje?” 

Primeiramente, pensemos na palavra “mídia”. A palavra “mídia” é um neologismo 

derivado do latim media, plural de medium que tem como significado “meios” ou 

“forma”. Tem sido usada de modo amplo e bastante coerente com seu significado no 

plural, por meio do neologismo “mídias”. No Brasil, por muitos anos, a educação de 

mídias esteve relacionada a tal significado, ou seja, o enfoque no uso de mídias como 

                                                
8 John Dewey, filósofo e educador americano, considerava o processo educacional como um processo contínuo “o 

aprender fazendo”  envolvia ação –  “aprender a aprender”, no qual, permanentemente, reconstruía-se a experiência 
concreta, ativa e produtiva de cada ser humano. Para ele, a escola deveria ser a própria vida do educando. 
(WESTBROOK, 2010) 
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meios ou suporte funcional para fornecer auxílio ao processo pedagógico. Atualmente, o 

entendimento de Belloni (2009) ajuda-nos a compreender que as:  

 
mídias são importantes e sofisticados dispositivos técnicos de comunicação 

que atuam em muitas esferas da vida social, não apenas com funções efetivas 

de controle social (político, ideológico...), mas também gerando novos modos 

de perceber a realidade, de aprender, de produzir e difundir conhecimentos e 

informações (BELLONI, 2009, p. 1083). 

 

 Desta forma, podemos inferir que uma educação midiática deveria envolver 

educar para/sobre as mídias (construir uma criticidade sobre o papel das mídias, pois estas 

atuam em muitas esferas da vida social), educar com as mídias (desenvolver um 

trabalhado educativo utilizando diferentes TDIC, outros materiais didáticos e por meio 

de uma ação dialógica do docente) e educar por meio das mídias (desenvolver diferentes 

mídias).9  

  Os estudos e o campo da educomunicação traz-nos mais luz ao papel da educação 

midiática. As compreensões epistemológicas sobre o conceito da educomunicação como 

um campo de mediações (SOARES, 2011), que passa a ser o lugar de formação de 

sentidos, ressignificados devido a pluralidade dos sujeitos e a diversidade de identidades 

que habitam os espaços de relações (CITELLI, 2011; BACCEGA, 2011), com o advento 

da sociedade contemporânea fortemente dependente das TDIC relacionada com uma 

educação midiática (APARICI, 2014) revela-nos que este campo tem contribuído, como 

aponta Citelli e Costa (2011) para:  

  

Sinaliza[r]...uma circunstância histórica, segundo a qual os mecanismos de 
produção, circulação e recepção do conhecimento e da informação se fazem 

considerando o papel de centralidade da comunicação [...] reconhecer, a 

existência de um campo inter e transdisciplinar, cujos, lineamentos deixam de 

ser dados, apenas, pelos apelos, certamente necessários, de se introduzirem os 

meios e as novas tecnologias na escola, e se expandem, sobretudo,  para um 

ecossistema comunicativo que passou a ter papel decisivo na vida de todos nós, 

propondo valores, ajudando a constituir modos de ver, perceber, sentir, 

conhecer, reorientando práticas, configurando padrões de sociabilidade. 

(CITELLI, p. 07,08, 2011) 

 

 Revisitar o percurso histórico de alguns países europeus, Estados Unidos, América 

Latina e Brasil aponta-nos caminhos para chegarmos às teorias e práticas que se fixaram 

no ethos de uma educação midiática.  

                                                
9 Belloni (2009) utiliza o termo Mídia-Educação. Compreendemos que existe um amplo debate, com relação aos termos.  
No âmbito deste artigo não é nosso objetivo discutir a utilização dos termos, no entanto, sabemos que há outras 
designações: alfabetização midiática, media education, mídia-educação 
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 Na década de 60 do século XX, encontramos na França as ideias de uma teoria 

estética na educação de mídia refletidas nos documentos oficiais, além da introdução de 

destes estudos no currículo escolar francês. Enfatizava-se a alfabetização de cinema e 

apreciação da qualidade estética de um filme. Célestin Freinet (um dos fundadores da 

educação midiática neste país) acreditava que deveria-se ensinar aos estudantes a 

linguagem da mídia audiovisual. Na Inglaterra, por volta da década de 50 e 60, 

encontramos uma educação de mídia sob a influência das ideias do canadenese Marshall 

McLuhan, com os estudos de mídia como cultura popular e o concepção de “screen 

education” (principalmente, pela presença da televisão).  Nos Estados Unidos, em meados 

da década de 1960, encontramos cerca de 200 faculdades que ofereciam cursos de rádio 

e televisão. Tornou-se muito popular a educação cinematográfica em tal país. Contudo, 

tal educação concentrou esforços na aquisição de habilidades tecnológicas dos 

equipamentos pelos alunos e em outros momentos por uma abordagem em concepções 

estéticas da educação da mídia (FEDOROV, 2008). Na América Latina, no final da 

década de 1970, a educação midiática esteve relacionada a produção cinematográfica por 

crianças e formação de professores para desenvolver produções de cinema em sala de 

aula. Existindo projetos no Uruguai, Paraguai, República Dominicana, Equador. No 

Brasil, ficou conhecido como Cineduc10 (SOARES, 2014).   

 Por meio dos estudos teóricos de Marshall Macluhan e Harold Lasswell, na década 

de 70 do século XX, temos um propagação da importância da educação midiática, e 

promovida pela UNESCO nas décadas seguintes. Na França, a partir da década de 1970, 

houve esforços de incluir nos documentos oficiais dos programas educativos aspectos da 

educação midiática (Éducation aux Médias) por vários Ministérios de Educação. Na 

década de 1980, foram desenvolvidos projetos em várias escolas, como a Semana da 

Imprensa Escolar em que o estudantes envolveram-se nas produções de diferentes 

gêneros de mídia,  além da criação de um centro nacional de mídia11, que tinha por 

objetivo auxiliar aos educadores a integrar os meios de comunicação de massa ao 

processo educativo. A partir de 1990, o centro nacional de mídia – CLEMI - tornou-se 

bastante importante em promover a educação midiática na França, promovendo a 

                                                
10 Cineduc (Cinema e Educação), fundado em 1970, tem objetivo promover a reflexão sobre as linguagens audiovisuais 
com o público infantojuvenil e educacadores formais e informais. Tem atuação até o momento. Maiores informações 
em disponíveis em: http://www.cineduc.org.br/missao.html.  
11 CLEMI: Le centre pour l’éducation aux medias et à l’information (O centro de educação mídia e informação) foi 

fundando em 1983 com o objetivo de promover o uso pluralista dos meios de comunicação, a educação para a mídia 
através do currículo formal e a formação dos educadores. Tem atuação até o momento. Maiores informações 
disponíveis em: http://www.clemi.fr/fr/ 

http://www.cineduc.org.br/missao.html
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concepção de que a educacação midiática e TDIC poderiam ser integradas a qualquer 

assunto na escola, além de programas que proporcionaram o uso da internet de modo a 

desenvolver o pensamento autônomo e crítico do meios de comunicação, em busca de 

uma sociedade democrática (FEDOROV, 2008).   

 No Reino Unido, nas décadas de 1970 e 1980, encontramos vários estudos de 

educação midiática (media education) a partir da educação em tecnologias de informação 

e comunicação, comunicação de massa, estudos de mídia como currículos transversais e 

uma política de educação em mídia voltada para formação de consumidores de mídia 

ativos, críticos e exigentes. A partir da década de 1990, houve importantes estudos sobre 

educação midiática no Reino Unido, sob forte influência dos estudos culturais e por meio 

dos estudos de importantes pesquisadores: Cary Bazalgette, David Buckinham, Andrew 

Hart, Sonia Livingstone, Len Masterman. Na América Latina, na década de 1970, os 

educadores e intelectuais denunciavam:  1) sob a influências de Harold Laswell e Wilbur 

Shramm – uma preocupação de associar a ligação entre os meios de comunicação e seu 

público -  influências negativas dos meios de comunicação para o público infantojuvenil, 

e (2) sob influência de concepções marxistas, a forte dependência que se tinha dos países 

do Hemisfério Norte, em relação ao consumo e produção de “bens culturais e 

comunicacionais” (SOARES, 2014). Nos Estados Unidos, entre as décadas de 1970 e 

1980, não houve uma integração de política de educação midiática em todo o território 

nacional, pois cada estado americano possuía seus currículos e programas próprios, mas 

houve iniciativas de universidades e educadores realizarem estudos de comunicação de 

massa ou de mídia, especialmente orientada para a televisão. Na década de 1990, 

encontramos uma concepção de educação midiática usada como estratégia para uma 

reforma televisiva no país. (FEDOROV, 2008).  

 Por volta da década de 1980 e 1990, tiveram várias ações da UNESCO na América 

Latina com o objetivo de discutir a mídia e sociedade, além de apresentar experiências 

práticas (SOARES, 2014). No Brasil, com o surgimento do Núcleo de Comunicação e 

Educação da Universidade de São Paulo (NCE-USP), em 1996, houve avanços na 

definição do campo da educomunicação, além do incentivo a projetos em parcerias com 

pesquisadores, universidades e sistemas públicos.  

Esses percursos adotados por diferentes nações permite-nos fazer reflexões acerca 

das teorias e práticas que fixaram-se no ethos de uma educação midiática que encontram-

se presentes hoje e inclusive sobre as concepções pedagógicas e política públicas que 
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orientaram o processo de formação docente e o trabalho do professor no locus da sala de 

aula.  

 

3. Educação midiática e o trabralho dos professores no locus sala de aula  

 

Tardif (2000), professor e pesquisador da formação docente, aponta que é 

necessário que os professores “evoluam com relação ao conhecimentos profissionais 

adquiridos”, aliando as rotinas de trabalho dos mesmos a um processo reflexivo que inclui 

improvisação, discernimento para construir um problema, dimensão ética, criatividade, 

lidar com dilemas e conflitos da profissão como crise relacionadas a formação e o papel 

do professor na sociedade. Para ele ainda não basta aos professores que tenham apenas 

conhecimento de conteúdos, mas devem ter o que ele chama “de epistemologia da prática 

profissional - o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais 

em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas.” Por meio 

desse enfoque considera que o profissional, sua prática e seus saberes não são entidades 

separadas, mas “co-pertencem” a uma situação de trabalho na qual “co-evoluem” e se 

transformam. Corroborando esse enfoque, Imbernón (2001) sugere uma formação de 

professores fundamentada em uma reflexão crítica acerca de conhecimentos e teorias 

sobre a prática docente. Quanto a isso ele comenta:  

 
a formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, 

de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus esquemas de 

funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo constante de auto-

avaliação que oriente seu trabalho. A orientação para esse processo de reflexão 

exige uma proposta crítica da intervenção educativa, uma análise da prática do 

ponto de vista dos pressupostos ideológicos e comportamentais subjacentes. 
(IMBERNÓN, 2001 p.48-49). 

 

Mas, quais são os saberes e que reflexões sobre a própria prática que os 

professores deveriam dispor para proporcionar tal trabalho no locus da sala de aula, 

especialmente, em se tratando de educação midiática?   

Na educação formal, encontramos práticas no locus da sala de aula que buscam 

tornar os alunos leitores competentes de produtos midiáticos, nas orientaçõs curriculares 

dos documentos oficiais. Segundo Soares (2003), é muito importante que “a alfabetização 

[escolar] se desenvolva num contexto de letramento12” envolvendo “a participação em 

                                                
12 Soares (2003) explica que a palavra letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy - the 

condition of being literate. Por sua vez, literate significa “educated; especially able to read and write”, ou seja educado, 
especificamente, que tem a habilidade de ler e escrever. O estado ou condição daquele é literate (letrado) é aquele que 
não sabe somente ler e escrever, mas também faz uso competente e frequente da leitura e escrita.  
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eventos variados de leitura e de escrita”, com o “consequente desenvolvimento de 

habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita”. Habilidades de práticas de leitura imersiva e virtual, por exemplo, que exigem 

uma exposição a uma tela com um universo cheio de signos (textos, imagens, vídeos, 

publicidades e outros), conectados por nós13. O letramento escolar deveria perpassar pela 

leitura e escrita textual, leitura visual e hiperconectada chegando a um letramento 

informacional e midiático14.  

O letramento midiático e informacional não compreende apenas o uso funcional 

do computador - usar o teclado, fazer pesquisas na internet, saber localizar e selecionar 

navegadores, hyperlinks, mecanismos de buscas, dentre outros – mas envolve o fato de 

que as crinças tenham habilidades de usar e avaliar a informação de forma crítica. 

Buckingham (2010) chama de letramento midiático “o fazer perguntas sobre as fontes de 

informação, os interesses dos produtores”, as formas como a mídia representa o mundo, 

compreensão dos “desenvolvimentos tecnológicos [que] estão relacionados a forças 

sociais, políticas e econômicas mais amplas.” Buckingham (2010) ainda dentifica o 

letramento midiático por meio do seguintes itens: representação, língua (códigos, 

gêneros, convenções), produção e audiência. Para ele a representação é a capacidade do 

indivíduo de compreender e identificar quais são os pontos de vista, vozes, ideologias 

representadas, certas formas de comunicação em uma mídia digital. A produção de uma 

mídia digital envolve “saber quem está comunicando para quem e por quê”. Como 

audiência o público infantojuvenil assume o papel de si mesmo enquanto leitor ou 

usuário; como audiência envolve fazer auto-reflexão de como a mídia é utilizada para 

diferentes públicos e/ou grupos sociais.  

Citelli (2011) comenta que a inserção das TDIC na área de educação ainda tem os 

professores como  grandes agentes mediadores. O documento da Unesco (2013) mostra-

nos que os agentes mediadores/educadores devem ter uma ampla formação para a 

educação midiática15 para que seja possível realizar processos de ensino que contemplem 

                                                
13 Textos com nós caracterizam os hipertextos. Ramal (2002) explica que o “hipertexto é algo que vai além do texto”, 
que permite conectar outras expressões; o hipertexto pode permitir uma construção coletiva. Santaella (2004) comenta-
nos que o leitor imersivo surge do contexto de redes como a internet. É um leitor que não faz leituras lineares, mas por 
meio de hipertextos. 
14 Existe uma amplo debate sobre o termo para designar letramento midiático e informacional e as concepções 
subjacentes. Alguns autores chamam de media literacy, literacias de informação e midiáticas. Os termos para 
denominar tal variam e depedem do contexto sócio-histórico em que foi desenvolvido.  
15 Unesco (2013, p.20) explica que a alfabetização midiática e informacional compreende que os professores conheçam 
e se apropriem de(o/a): as funções das mídias e de outros provedores de informação; operação dessas funções; como a 
informação apresentada deve ser criticamente avaliada dentro do contexto específico e amplo de sua produção; ética 
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o estímulo e interpretação de textos midiáticos, além de uma compreensão de que estes 

não são reflexos exatos da sociedade, mas construções que tem por objetivo direcionar 

criação de vínculos e identidades. Um dos caminhos possíveis para que os professores 

possam promover uma educação para a leitura e apropriação da mídia seria a contribuição 

para a formação de leitores/telespectadores/usuários ativos e capazes de identificar 

processos de construção de sentidos combinados com imagens e palavras em suas 

interpretações dos textos; além produtores de mensagens midiáticas capazes de 

integrar/inferir/selecionar as representações provenientes de diferentes meios e 

linguagem; capazes de serem pessoas que questionam os modos como os meios de 

comunicação apresentam a realidade e agendam a vida social. Sendo possível terem 

habilidades que transcendam a mera participação para o mercado do trabalho e para o uso 

da mídia de acordo com seus próprios interesses.  

4. Produções científicas: educação midiática envolvendo o processo de formação 

dos professores no locus da sala de aula  

Levando-se em conta a importância dos saberes docentes no locus da sala de aula, 

a formação docente para o empreendimento da educação midiática, realizou-se uma 

pesquisa que busca mostrar como a literatura acadêmico-cientítfica tem tratado tal 

assunto. Nesta pesquisa identificaram-se produções científicas em que a educação 

midiática está associada ao estudo de práticas de professores dos cursos de graduação e 

pós-graduação, professores orientadores de tecnologia e informação, no caso da rede de 

ensino do município de São Paulo. Alguns registros da educação midiática relizadas no 

âmbito da educação não-formal, especialmente em organizações-não governamentais e 

estudos de políticas públicas municipais e estaduais. Nota-se avanços na formação de 

professores, em exercício, em algumas redes de ensino16 e iniciativas de formação incial 

de professores, mas ainda há muito que desenvolver, no sentido da formação dos 

professores, em exercício no locus da sala de aula.  

A pesquisa buscou mapear produções científicas, no período de abril e maio de 

2017, produzidos e catalogados nas seguintes bases de dados: Portal de periódicos da 

CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior)17, SCIELO 

                                                
nas mídias e ética na informação, dentre outras. O documento apresenta um conjunto de habilidades para que os 
professores possam atuar com educação midiática e informacional.  
16 Exemplo da Prefeitura de São Paulo, legislação EDUCOM 13.941. Informações disponíveis em: 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/legislacao-1  
17 A base de dados da CAPES foi escollhida pois conta com um acervo de mais de 38 mil títulos com textos completos, 
bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referências, normas técnicas, 
estatísticas e de conteúdo audiovisual. Mais informações em: 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/legislacao-1
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(Scientific Electronic Library Online)18 e a Revista Comunicação & Educação19 que 

abordassem educação midiática e o trabalho do professor no locus sala de aula, com foco 

na formação do professor. Os resultados do primeiro levantamento das produções 

científicas são apresentadas a seguir, por meio do processo de seleção de  títulos e 

resumos de palavras-chaves elencadas na tabela:  

 

Palavras-chaves                  BASE DE DADOS CAPES SCIELO 

Revista 
Comunicação 
& Educação 

educação [e] midiática 305 (14)* 690 (0) 106 (13) 

educação [e] mídia 1.343 202 286 

mídia-educação 107 (104) 248 (13) 17 (17) 

alfabetização [e] midiática 57 (14) 3 (3) 25 (14) 

alfabetização [e] mídia 99 4 69 

educomunicação [e] professores  16 1 97 

educação [e] midiática [e] professores 1 3 69 

educomunicação [e] mídia 52 15 89 

mídia [e] professores 3 29 224 

mídia [e] professores [e] formação  15 12 175 

mídia [e] educomunicação [e] formação 32 2 71 

mídia-educação [e] professores 23 15 13 

mídia-educação [e] professores [e] 
formação  13 8 11 

* Os resultados entre parênteses referem-se aos dados que foram encontrados por meio da busca usando-se aspas 

Figura 2 -  Resultados do primeiro levantamento nas bases de dados: CAPES, SCIELO, Revista 

Comunicação & Educação. Fonte: Elaborada pela autora.  

É importante ressaltar que neste levantamento inicial, nos títulos e resumos as 

informações nem sempre estavam tão claras, dificultando sua identificação e seleção para 

a pesquisa proposta; além de que os mesmos não se referiam propriamente ao assunto em 

questão. A etapa seguinte foi definir descritores a partir dos quais as produções científicas 

escolhidas e classificadas para serem registradas e analisadas no presente artigo. A 

utilização de descritores indica observar aspectos para classificação, descrição e análise 

                                                
http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-
objetivos&Itemid=102 
18 A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada 
de periódicos científicos brasileiros. É o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP. Mais informações em: 
http://www.scielo.br/?lng=pt 
19 A revista Comunicação & Educação foi escolhida porque publica conteúdos voltados “para área dos estudos em 
Comunicação, sobretudo, para as interrelações Comunicação/Cultura/Educação. (Editorial). Mais informações em: 
http://www.revistas.usp.br/comueduc/about/editorialPolicies#focusAndScope   

PALAVRAS-CHAVES 

http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_
http://www.scielo.br/?lng=pt
http://www.revistas.usp.br/comueduc/about/editorialPolicies#focusAndScope
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de produções científicas de forma a perceber características e tendências em comum, além 

de ser um meio de facilitar as pesquisas bibliográficas (MEGID NETO, 1999).  

Os descritores estabelecidos foram: a)  pesquisas mais relevantes por ordem de 

atualização (de 2011 a 2016); pesquisas no âmbito do foco temático educação midiática, 

no campo educomunicação e formação de professores; e) delimitação das pesquisas 

produzidas no Brasil. Destacam-se o registro de quatro pequisas sobre educação midiática 

e formação de professores a partir dos critérios citados anteriormente. As pesquisas são 

apresentadas a seguir:  

O artigo (1) Formação de profissionais do magistério da Educação Básica: novas 

diretrizes e perspectivas (DOURADO, 2016), embora não trate da educação midiática 

em si, traz importantes contribuições para a discutrir a política de formação dos 

profissionais para o magistério da educação básica no Brasil. É bastante significativo 

conhecer tais políticas, pois são estas que nortearão e orientarão a elaboração dos planos 

pedagógicos curriculares das licenciaturas dos futuros professores. Essa pesquisa 

bibliográfica por meio da análise dos dispositivos e documentos oficiais – Plano Nacional 

de Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Diretrizes 

Curriculares para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do 

Magistério - destaca que a formação de professores, apesar das diferentes concepções,  

deve haver uma política pública nacional que ao mesmo tempo priorize valorização 

profissional, formação incial e continuada.  

A tese (2) Literaciais digitais no ensino-aprendizagem de professores: uma 

abordagem netnográfica dos cursistas do Programa RedeFor USP (JUNQUEIRA, 2014) 

trata da educação midiática tendo como enfoque os professores da rede pública estadual 

do Estado de São Paulo, em um curso de pós-graduação à distância, pesquisando a 

possibilidade de que os sujeitos adquiriressem, desenvolvessem, usassem e apropriassem 

as diferentes categorias de literacias digitais para produzir novas narrativas, sentidos e 

comportamentos em sua prática no locus da sala de aula. 

A tese (3) Formação do professor do ensino básico para a educação para a mídia: 

avaliação de um protótipo de currículo (ALMEIDA, 2012) destaca a importância da 

formação dos professores em exercício sob o enfoque da media literacy e 

educomunicação para uma atuação eficiente com os alunos analisando um currículo e kit 

de estratégias propostos pela UNESCO em 2007 sobre a educação para a mídia. Denota-

se no trabalho da pesquisadora que a pura aplicação de projetos com a ausência de 
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políticas públicas que dêem suporte às práticas do professores não promovem duração em 

práticas de educação midiática e identifica que os cursos de licenciaturas deveriam ter 

disciplinas voltadas para a educação para a mídia, bem como a formação em exercício.  

O artigo (4) Educomunicação e Formação de Professores no Projeto 

“Tecnologias e Mídias Interativas na Escola” TIME: conexões entre práticas de ensino 

e de aprendizagem (CAMARGO, V. R. R et al, 2014) relata o processo de formação dos 

professsores em prática de trabalho no locus da sala de aula sob o enfoque da 

educomunicação. Destaca a importância do processo de formação docente como um 

processo reflexivo e repleto de ressignificados.  

 

Conclusão 

 O escopo teórico analisado no presente trabalho permite-nos concluir acerca da 

necessidade de mais enfoque de educação midiática nos planos pedagógicos curriculares 

das licenciaturas em geral nas formações inciais, mas também em ações durante processos 

de formações em exercício, no locus da sala de aula que permitam que os professores 

realizem reflexões sobre a própria prática. Simultaneamente, é bastante importante 

intensificar as pesquisas em torno de estratégias de formação de professores em educação 

midiática, bem como incrementar/aumentar a comunicação científica dessas 

investigações. 
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