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Resumo 

 

Este texto é fruto de um projeto de pesquisa, em andamento, de um Grupo de Estudo, 

existente na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, desde 1995. Tem 

como objeto o estudo das interfaces entre tecnologias, linguagens midiáticas, educação e 

comunicação. Para isso, são realizadas ações de ensino-pesquisa e colóquios. Este projeto 

foi motivado pela vivência em processos de formação de professores do descompasso 

existente entre as práticas escolares e apropriação das linguagens midiáticas nos 

processos de formação. Neste contexto, foi adotado estudos bibliográficos e coleta de 

dados em espaços de formação com abordagem metodológica da Teoria da Recepção. 

Apresenta-se aqui, resultados parciais de estudos já realizados nas práticas de educação 

infantil, ensino fundamental e formação docente, com propósito de compreender as 

interfaces nesses processos de formação.  

 

 

Palavras chaves: linguagens midiáticas; educação formal e informal; práticas educativas.  

 

 

Introdução 

 

O que se entende por interfaces da relação entre educação, linguagens midiáticas, 

cultura digital comunicação e educação? Interface pode ser conexão, superfície de 

contato, simbiose, intersecção de campos de conhecimento. E o que configura interfaces 

em processos de formação? Que tipos de interfaces são construídas na relação entre as 

linguagens midiáticas, a cultura digital ou seja as formas de  usabilidade das tecnologias 

digitais?  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017. 
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Diante dessas inquietações o propósito dessa exposição exige a revisão da própria 

prática nos processos de formação de professores que iniciei em 1990. Ao mesmo tempo 

essa reflexão torna-se um exercício de desenvolvimento da consciência de si mesmo, do 

mundo e de suas relações com uma sociedade mergulhada nas tecnologias. Neste percurso 

adoto a abordagem do sujeito como protagonista deste processo como afirma Braga & 

Calazans (2001,64) “se aprender é mudar o repertório e as atitudes, é sempre possível 

coisas boas e coisas negativas”.  

Com este entendimento e a partir da reflexão da própria prática, a proposta deste 

projeto é de investigar os processos formativos formais ou não formais, o que requer 

explorar as formas e potencialidades das linguagens midiáticas. Tais linguagens sejam 

dos meios de comunicação convencionais configurados pela da oralidade, como o rádio, 

da escrita como jornal e livros, sejam até às linguagens hipertextuais e imagéticas 

(cinema, televisão e internet). Tais linguagens convencionais ou midiáticas constituem as 

formas de manifestação dos processos de aprendizagens. A exploração dessas linguagens 

ora na produção de objetos como vídeos, jogos e hipertextos, ora na análise teórica dos 

discursos e estratégias de difusão ideológicas, podem contribuir para a formação e de 

docentes protagonistas e não meros reprodutivistas.. É na condição de protagonista que 

este texto apresenta resultados parciais do processo investigativo sobre Educação, 

linguagens midiáticas e cultura digital: interfaces em processos de formação. 

 

 

Interfaces em processos de formação 

 

          Nos últimos anos o crescente número de experiências de produção e de 

desenvolvimento de projetos de educação, tais como Proinfo, Mídias na Educação e 

Programa de Um Computador por Aluno (PROUCA), envolvendo as mídias e as 

tecnologias de informação e comunicação, nos instiga a contínua reflexão em processos 

de formação.  Entende-se que o avanço e a inovação na relação educação, mídia e 

tecnologia, não deve ser reduzido a programas, aplicativos computacionais, softwares 

educacionais e ferramentas de informação e comunicação, nem de projetos de cursos a 

distância, sejam eles formais ou não-formais.  

Concebe-se aqui, que as possíveis interfaces no tripé Educação, Comunicação e 

Tecnologia, emergem nos processos formativos ora como ferramenta ora como prática 
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pedagógica. Entretanto, essas interfaces são estabelecidas em processos de mediação 

sejam técnicos ou reflexivos.  A reestruturação dos processos de formação sob o foco das 

linguagens midiáticas e da cultura digital configuram-se pelo dinamismo e criatividade 

em busca do aprender. 

   Além disso, compreende-se que a função social da educação, bem como da 

comunicação é ao mesmo tempo educativa e informacional e ambas são espaços de 

produção cultural. Conceber a escola e as mídias como produção cultural envolve a 

reflexão das práticas exercidas nesses espaços, as quais são possibilidades de 

convergência de saberes, populares, e científicos manifestados dos processos de produção 

de linguagens. Percebe-se que essas e outras tantas exigências de articulação de saberes 

são desafiadoras ao professor, em suas relações pedagógicas configuradas pela incerteza 

e ao mesmo tempo onipotente como autoridade do saber. 

Neste contexto, pode-se dizer que a escola configura-se com um espaço de 

desenvolvimento de leitura sobre a intencionalidade da mídia que se faz presente, 

explícita e implicitamente, na prática pedagógica. Negar a presença no cotidiano dos 

sujeitos e o poder dos canais da mídia no processo educativo escolar, seria o mesmo que 

negar o mundo vivido do aluno e do professor, segundo abordagem freiriana.  

É importante reconhecer, também, que a intencionalidade da mídia traduz a 

construção de valores, comportamentos e ideias, ou seja, o caráter pedagógico da mídia 

exerce um poder de formação do ser humano, sob o véu da sedução. Ocorre que a 

fascinação, pelos produtos midiáticos, em geral, ocultam as intencionalidades políticas e 

econômicas de grupos hegemônicos.  

 Diante dos enunciados, entende-se que, a proposta de investigar a cultura digital 

em diferentes processos de formação (infantil, fundamental, docente e não formal), se faz 

necessária cada vez mais, na construção de práticas pedagógicas em que produção de 

sentidos culturais possibilitam a  construção de interfaces.  

   Como referência esta investigação adotou a denominada Teoria da Recepção, 

abordagem de comunicação, na realização das ações. Todas as ações investigativas 

levaram em conta o sujeito receptor como ativo no processo comunicacional. Também 

entende que a utilização das tecnologias e das mídias digitais móveis em processos 

educacionais não se sustenta no caráter instrumental. Isto é, nem no encantamento, nem 

no fascínio, mas nas possibilidades de redimensionar conceitos de tempos e espaços, sem 

o risco da alienação e da crença de solução dos problemas de aprendizagem e de 
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ampliação do acesso ao saber por meio dessa tão somente de aparato tecnológico. De 

acordo com Sousa  

 

“ o receptor deixa de ser visto, mesmo empiricamente, 

como consumidor necessário de supérfluos culturais ou 

produto massificado apenas porque consome, mas resgata-

se nele também um espaço de produção cultural, é um 

receptor em situações e condições(SOUSA, 1995, p.26-27).  

A partir deste entendimento, os processos de formação investigados neste projeto, 

ainda são desafiadores, e, ao mesmo tempo possibilidades de apropriação de saberes 

culturais. Nos estudos de Braga e Calazans ( 2001), Guareschi ( 2005) e Beloni ( 2004), 

entende-se que os processo de formação  para  e com as mídias envolve a leitura crítica 

das mídias. No sentido de apreender interfaces possíveis decorrentes das ações deste 

projeto serão elencadas descrever algumas já realizadas nesta pesquisa. 

1 - Leitura das Mídias em Processo de Formação 

 

Esta ação foi realizada com parceria com a professora Luciana Freitas Barbosa, 

em duas edições uma em 2014 e outra em 2015, e uma graduanda em 2015. Como curso 

de extensão de formação continuada de professores, buscou -se compreender as interfaces 

entre a Educação e Comunicação por meio de produção de narrativas com diferentes 

linguagens midiáticas. Por meio das linguagens midiáticas e reflexões teóricas o curso 

adotou a abordagem metodológica de problematizar a leitura das mídias a partir do 

contexto dos sujeitos. Sob a luz de elementos teóricos, discussões coletivas e atividades 

de autoria possibilitaram uma prática da denominada Pedagogia dos meios, como defende 

Orofino (2005). 

  Neste exercício acadêmico fluíram as formas de interações conceituais e a 

convergência das tecnologias de informação e comunicação nos processos de 

aprendizagem de docentes e futuros docentes. O sentido de interfaces nesse processo de 

formação não se deu como ferramenta ou recurso, mas como conteúdo e forma por meio 

das narrativas acadêmicas. Essas por sua vez constituídas de linguagens midiáticas que 

geram significados e sentidos culturais da relação educação e mídia em processos de 

formação. Na configuração dessas interfaces as reflexões são constantes e essenciais para 

a continuidade de novos estudos e pesquisas, tendo sempre o cuidado de discernir ou 

mesmo de redefinir os conceitos da tríade: Educação, Comunicação e Mídias.  
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Neste processo de formação a narrativa acadêmica caracteriza as práticas 

comunicativas presente em nosso dia-a-dia de manifestação de ver, de questionar, de 

representar o mundo e seus personagens nesta sociedade midiática. Entende-se que tais 

relações possibilitam, ainda, formas de o ser humano olhar o mundo e a si mesmo no 

movimento de transpor o pensamento em relação ao mundo e ao outro. Isto é, expandir 

seus olhares para além do seu cotidiano.  No caso da formação docente, o que será preciso 

para efetivar essa articulação educação-comunicação? A função de produção cultural da 

escola repercute nas relações de apropriação das tecnologias e das mídias e vice-versa 

Como desdobramento deste projeto outra ação foi de acompanhamento de 

atividades docentes de um professor de matemática no ensino fundamental que depois de 

participar do curso de extensão, passou a utilizar ferramentas tecnológicas, bem como 

produção de narrativas com linguagens midiáticas, em sua prática pedagógica.  

Para isso foi adotado a pesquisa de cunho teórico-empírica, por meio da 

observação das aulas de matemática realizadas por um professor de Matemática do 2º ano 

do Ensino Médio, de uma escola pública da esfera Federal. Foram feitas oito observações 

ocorreram a partir do Projeto Fotográfico – planejado pelo professor para o estudo das 

Formas Geométricas. 

Realizado em três etapas, quais sejam: identificação dos tipos de figuras planas; 

registro fotográfico de objetos com as formas estudadas; seleção e classificação das 

imagens; utilização do software Brofficelmprees para apresentação em slide. 

Os slides foram intitulados agrupando os Objetos, os alunos apresentaram os 

objetos que foram colocados num mesmo grupo por possuírem características comuns 

nas suas formas. Durante a execução do trabalho, os alunos apresentaram bastante 

interesse pelo projeto por se tratar de uma aula diferente e uma forma criativa de aprender 

o conteúdo e correlacioná-lo com o cotidiano, os alunos demonstraram familiaridade com 

as máquinas não vivenciando nenhuma dificuldade nos momentos de acessar cada 

ferramenta disponível, como já citado antes as ferramentas tecnológicas estão presentes 

na vida os jovens. “[...] Elas estão cada vez mais presentes na vida cotidiana e faze parte 

do universo dos jovens, sendo esta a razão principal da necessidade de sua integração à 

educação.” (Belloni, 2001, p.25.).  

A adesão à máquina fotográfica para capturar as imagens solicitadas pelo 

professor possibilitou que a seleção das mesmas, fossem realizadas por eles mesmos, ou 

seja, uma produção própria, permitindo assim a autonomia dos alunos tanto no uso quanto 
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na produção de conteúdo. “Integração dessas tecnologias de modo criativo inteligente e 

distanciado, no sentido de desenvolver a autonomia e competência do estudante.” 

(Belloni, 2001, p.9).  

Enquanto os alunos realizavam a construção dos slides algumas dificuldades 

foram apresentadas quanto á estruturação, escrita e sistematização dos dados e imagens 

coletadas, nesse momento o professor se mostrou bastante interagido diante das 

ferramentas oferecidas pelos softwares usados pelos alunos, esclarecendo dúvidas na 

maneira como utilizar cada link disponível, para Fantin (2010) o professor na realidade 

da educação hoje sugere a necessidade de uma formação continuada no âmbito da mídia-

educação, da cultura digital e no uso das tecnologias, ou seja, uma formação que auxilie 

o professor na construção de conteúdos e metodologias que correspondam a essa nova 

necessidade presente na escola 

 

2 - A relação das crianças de 3 a 5 anos com as mídias digitais móveis. 

 

Outra ação contou com a participação de acadêmicas, do curso de Pedagogia, com 

objetivo de discutir sobre a presença das mídias digitais móveis – como tablets, celulares, 

notebooks, smartphones – na vida das crianças e a forma como as mesmas as utilizam. 

Foi verificado a partir das vivências com as crianças em um Centro de Educação Infantil 

Municipal, que existe maior autonomia por parte dos meninos enquanto as meninas 

necessitam de mediação para acesso aos produtos das mídias digitais. Entretanto, essa 

autonomia não é consciente dos riscos e discernimentos dos conteúdos encontrados na 

internet. Com essa constatação está sendo elaboradas atividades a serem realizadas com 

essas crianças explorando desenhos animados e jogos digitais com propósito de apreender 

os processos de autonomia das mesmas. 

 A abordagem metodológica para a realização da pesquisa foi de caráter 

qualitativo com observações participativas e exploratórias e a descrição das vivências em 

sala de aula. Para isso foram utilizados os estudos de Buckingham (2006, 2010), Santaella 

(1997, 2003), Gómez (2015) e Martínez (2004).  Com base nos estudos e nas observações 

concluiu-se que as mídias têm papel significativo na cultura atual das crianças e que não 

há como impedir essa relação. Entretanto, percebe-se a necessidade de mediação por parte 

dos adultos, pais e professores para subsidiar o uso consciente e autônomo das mídias 

móveis pelas crianças. A primeira temática objetivou analisar a relação das crianças de 3 
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a 5 anos com as mídias digitais móveis. Diante disso, a questão: Quais as relações que as 

crianças de 3 a cinco anos estabelecem com as mídias digitais móveis? 

Foi possível perceber que os meninos, utilizam as mídias digitais móveis com 

mais propriedade, sem necessidade de ajuda de outros, isto é, sem medo de errar. Essa 

atitude ao mesmo tempo que pode ser vista como egocêntrica demonstra também, 

autonomia. Dessa constatação surgiu as indagações: Será que as práticas educativas sejam 

na escola ou na família, estão contribuindo para essa diferença de atitude de autonomia 

entre meninos e meninas? Ou será promovida pela na educação familiar?  

E nós adultos será que estamos fazendo uso consciente dessas mídias digitais que 

seduzem e despertam tanto fascínio? As crianças acessam conteúdos impróprios para suas 

idades pela falta de controle ou por influência da família? Que consequências irão trazer 

para a formação das crianças o uso indiscriminado dessas tecnologias e a que riscos estão 

expostas?  

    

3 - A construção da identidade da criança nas redes sociais 

 

 No intuito de ampliar o estudo sobre a relação da criança com as redes sociais, 

essa ação investigativa, também contou com graduandas do curso de Pedagogia,   e foi 

realizada em duas instituições de ensino uma pública e outra privada. Tendo como 

propósito a identidade e a cultura digital de crianças, entre oito e doze anos, nas redes 

sociais foi possível constatar e confirmar o mesmo resultado dos estudos de David 

Buckingham, ou seja, as crianças participam das redes cada vez mais cedo no propósito 

de se divertir, muitas delas não percebem que esse não é um local apenas para o 

entretenimento.  

 A pesquisa de caráter qualitativo, bibliográfica, com enfoque numa pesquisa 

descritiva, utilizou-se aplicação de questionário às crianças de uma escola privada e 

estudos realizados com base nos autores Setton (2011), Hall (2001), Recuero (2009), 

Martino (2014), Vygotsky (1987) e Rappaport (1981). Esses autores contribuíram na 

definição de mídia e educação, identidade, redes sociais e criança. Os dados revelaram 

que grande parte das crianças entrevistadas se interessam inicialmente pelo 

entretenimento oferecido nas redes sociais, o que logo depois os leva a se interessarem 

em compartilhar seus gostos e se comunicarem com outros membros, construindo suas 
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identidades. Quanto a construção da identidade elas ou o grupo a que pertencem, definem 

os padrões e as formas de exibição para a propagação de suas imagens. 

 Quanto as ferramentas de comunicação para obtenção de informações as crianças 

consideram que são próprias para pessoas de idades superiores à delas. Outro dado 

interessante foi o tempo que costumam ficar conectados, os meninos no máximo 6 horas 

por dia enquanto as meninas até mais de 8 horas por dia. No quesito de controle e 

acompanhamento dos familiares ao uso das redes sociais constata-se despreocupação 

significativa dos familiares quanto aos acessos, grande parte tem limite de horário para 

usar, porém os sites visitados não são fiscalizados. Através do questionário ficou claro 

que principalmente as crianças mais velhas, tanto meninos quanto meninas, não têm medo 

do que podem encontrar nesses sites e sequer percebem os riscos para a vida fora desse 

ciberespaço.  

Neste quesito questiona-se: Não seria importante que as crianças se 

conscientizassem a respeito das mudanças que ocorrem nos processos sociais off-line? 

Será que elas percebem que suas atitudes dentro dos espaços virtuais têm reflexo na vida 

deles fora desses espaços? E as armadilhas de pessoas má intencionadas? E as ideias como 

a “Baleia azul”, como ter consciência da manipulação desse tipo de jogo? Que atitude as 

famílias devem ter mediante este contexto? E as famílias se relacionam de forma 

consciente com essas redes?  Ressalta-se aqui, que fatos como a recente “Baleia azul”, 

são alertas a todos do poder de sedução, fascínio e manipulação que podem ocorrer no 

uso da internet.    

Enfim, os dados possibilitaram caracterizar tipos de identidades construídas por 

crianças de oito a doze anos de idade nas redes sociais como sujeito pós-moderno, 

definido por Hall (2001). Isto é, o sujeito se transforma e se adequa ao que pensa ser 

necessário. As identidades são construídas através das interações com outros sujeitos, 

porém não pode se afirmar se isso ocorre naturalmente, ou apenas para fazer parte de algo 

e se sentir aceito pelo outro.  

Todas essas caraterísticas ficaram nítidas quando constatamos que nos sites de 

relacionamento, o desejo inicial não é de comunicar-se com o outro e dividir interesses, 

mas, com o tempo, isso ocorre e as mudanças no sujeito surgem conforme aquilo que 

acompanham as redes sociais.  

  Diante do exposto, destaca-se as crianças são facilmente influenciados pelo meio 

na construção de sua identidade. Neste contexto, percebe-se a necessidade de desenvolver 
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nas crianças a consciência plena de sua identidade, sem que sejam influenciadas ou 

manipuladas por outros. A maneira com que a criança ou até mesmo os adultos vão 

aprender e participar das redes sociais deve ser de forma segura e consciente.  

  

4 - Os jogos digitais na formação de conceitos das crianças de 05 e 06 anos   

 

Essa ação contou com vivências em um Centro de Educação Infantil Municipal e 

verificou-se que os jogos digitais como recursos no processo de ensino e aprendizado, 

promoveram a integração e envolveram de forma espontânea as crianças nas atividades 

pedagógicas. Entende-se que este resultado corresponde com a teoria de Vygotsky em 

relação a interação social, ou seja, a interferência ou mediação do outro no processo de 

interação contribui na realização de atividades vivenciadas com os jogos digitais.         

Verificou-se que as crianças que possuíam maior domínio dessa cultura digital, também 

eram àquelas que tem a presença das mídias móveis no seu cotidiano. Logo, a criança 

com maior domínio dos jogos passou a ser a mediadora para aquelas que careciam das 

habilidades dessa cultura.  

Essa realidade confirma o que Buckingham (2010), já havia constatado, ou seja, 

as crianças, muitas vezes, não têm o acesso a tecnologia na escola, mas em casa estão 

sempre conectadas com a tecnologia, seja ela no celular, no computador ou até mesmo 

no vídeo game, na televisão. 

Entretanto, um aspecto negativo observado nessa pesquisa, foi o pouco tempo 

disponível a realização das atividades pelas pesquisadoras. Isso ocorreu devido a 

incompatibilidade do calendário acadêmico da universidade e da escola pesquisada, não 

foi possível desenvolver outras atividades com os jogos. 

Refletindo sobre essa ação pode-se concluir que, nessa "Era da sociedade 

tecnológica” as crianças imersas no universo digital, exercem atitude de protagonistas 

quanto ao domínio no manuseio das ferramentas , programas e aplicativos, isso não se 

pode ignorar. Entretanto, percebe-se a ausência do uso consciente das potencialidades 

dessas tecnologias e linguagens midiáticas, predominando o comportamento voltado para 

apologia e consumo.  

Enfim, foi possível conhecer o processo que as crianças constroem diante dos 

desafios com as tecnologias na prática pedagógica, mas o que elas fazem com essas 
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tecnologias quando estão fora da escola?  Essa questão fará parte de outro momento de 

investigação. 

  

Para considerar 

 

 As ações investigativas supracitadas constituem o projeto anunciado no início do 

texto. Como projeto em andamento essas e outras ações compõem o desafio do trabalho 

docente e sua relação com as linguagens midiáticas. Além disso, este desafio é o viés 

norteador dessa investigação. Na verdade, tratar a temática: Educação, linguagens 

midiáticas e cultura digital: interfaces em processos de formação implica conceber que o 

processo educativo e comunicativo de nossa própria prática não se dá apenas pelo suporte 

técnico, mas pela concepção de educação e compromisso político que foram assumidos 

nas práticas formativas.  

 É nesta abordagem que a ideia de interfaces se valem considerando o 

entendimento de Santaella citado por Rocha (2013, p.93), “ Interfaces são as zonas 

fronteiriças sensíveis de negociação entre o humano e o maquínico, assim como o pivô 

de um novo conjunto emergente de relações homem-máquina.” (Santaella, 2003, p. 92) 

  É nesse caminho que ao buscar aprimorar o olhar em torno da interface entre o 

campo da comunicação e da educação reconhece-se como Baccega (2001) que a formação 

deste binômio impulsiona um “novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de 

formação de sujeitos conscientes” (p. 59) e nos revela que ambos são campos que vem 

construindo um “movimento que percorre o todo e as partes, em intercâmbio permanente” 

(p. 62). Essas tensões contemporâneas impulsionam nossas provisórias certezas e 

estimulam outros passos. 

No retorno ao tema geral do projeto destaca-se a proposta de Ángel Pérez Gómez, 

quando  afirma:  

 

“ Da mesma maneira que o olho não pode ver a si mesmo e que o 

peixe não vê a água, as nossas âncoras e estruturas cognitivas de 

interpretação mais básicas e primitivas estão além da nossa 

consciência. Aprender de maneira mais potente e científica supõe 

questionar, desaprender e reconstruir. Para crescer, será preciso 

aprender a desconstruir. Desconstruir o EU, o habitus, a Gestalt, os 

mecanismos de defesa conceituais   é a chave para o crescimento 

autônomo do sujeito, em última análise, para o que eu considero 

educar-se.” ( 2015, p. 69) 
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A proposta de desconstruir as formas de aprender requer movimentos de olhares, 

de corpos, de idéias e de ações. Neste movimento, a investigação até aqui realizada aponta 

para necessidade de imersão nas práticas culturais que estão sendo construídas 

cotidianamente por todos nós com o universo digital. Um dos movimentos é olhar o que 

fazemos nas nossas relações com as tecnologias deste tempo. Esse movimento do olhar 

volta-se para si mesmo, ultrapassando o fascínio e a sedução de cada ferramenta, 

dispositivo e aplicativo de caráter de entretenimento, lazer, informação ou conhecimento. 

Todo esse universo é constituído de conceitos, valores, ideologias e formas de educações, 

com grande potencial para construção de focos significativos no processo de formação do 

conhecimento de crianças, jovens e adultos. É um mundo de Educações com Tecnologias. 

Então o que fica das ações explicitadas, até aqui, é a certeza da necessidade de 

reconfigurar nossas práticas culturais e educativas. O contexto da era digital, ainda, é 

muito novo e carece de prudência e novos estudos para serem melhor empregados em 

nosso dia-a-dia. 

 Além disso, esses estudos, apontam que as práticas pedagógicas não podem ficar 

restritas ao manuseio nem as atividades de produção de objetos midiáticos, mas, sim, 

exercitar a autonomia e a usabilidade consciente das tecnologias e das mídias nos 

processos formativos, sejam em nível formais, não formais e informais de educações. 
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