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APRESENTAÇÃO 

 

As escolas organizadas pelas sociedades científicas ou por programas de pós-

graduação, em geral, têm como objetivo apresentar e discutir temas de ponta e trabalhos 

apresentados na área de conhecimento ao qual a sociedade científica ou programa estão 

vinculados. Estas escolas são voltadas para os estudantes de pós-graduação e jovens 

pesquisadores dos programas da mesma área de conhecimento. 

  

A 1ª Escola de Primavera em Educação e Mídia (1ª EPEM)se configura como 

um evento voltado a estudantes de pós-graduação em educação, vinculados a grupos de 

pesquisa cujo objeto de estudo se situa na relação entre educação e mídia. É uma 

experiência pioneira na área de educação e, no sentido de torná-la internacional desde 

sua primeira realização, foram convidados estudantes orientados pelos pesquisadores de 

fora do país participantes do 5º CPEM. 

 

Os estudantes inscritos na 1ª EPEM realizaram diversas atividades como 

participação em grupos de discussão, seminário e conferências. As discussões foram 

mediadas por pesquisadores do Brasil e de outros países.  
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LEITURA DE IMAGENS NA LICENCIATURA: OLHARES DE ESTUDANTES 

Adriana Assumpção (Doutorado - UNIRIO) 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as leituras realizadas por 
estudantes de licenciatura, especificamente no que diz respeito à leitura 
imagética. Dessa maneira, buscamos entender quais são os modos de leituras 
realizadas por estudantes das licenciaturas em Pedagogia e Ciências do 
Ambiente, bem como compreender o papel da imagem e que elementos da 
ciência aparecem nessas leituras. Trabalhamos na perspectiva da pesquisa 
qualitativa, onde propomos um caminho para a construção dos dados 
empíricos, que se comporá da realização de oficinas e aplicação de 
questionários. Compreendemos que as oficinas podem contribuir com a 
formação dos participantes, bem como facilitar a coleta de dados, pois são 
atividades de curta duração, pontuais, com temas restritos, específicos e 
abordados de forma objetiva (SOUZA, 2004, 2006). A análise do material 
coletado também se fará à luz do referencial teórico do campo da Semiótica. 
Nossa escolha por esse caminho teórico reflete os estudos para a construção 
deste projeto de pesquisa, entendendo que a linguagem imagética, pode ser 
analisada no campo da semiótica, mas também no campo da cognição. 

Resultados: 

Realizamos um levantamento bibliográfico, o que nos permitiu construir um 
panorama inicial do campo da leitura de imagens e produzimos um capítulo de 
livro que foi encaminhado para publicação. Nos próximos meses iniciaremos a 
coleta de dados e faremos a primeira análise das oficinas realizadas para 
avaliar as estratégias metodológicas. 

 

Palavras-chave: Imagem, Leitura de imagens, Ciências. 
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ENDEREÇAMENTOS E REENDEREÇAMENTOS DE UM FILME POR 

PROFESSORES DE MEDICINA NA PSICOLOGIA MÉDICA 

 Américo de Araujo Pastor Junior (Doutorado – UFRJ). 

 

Neste estudo investigamos a apropriação de um filme por professores, 

buscando compreender como são articulados os significados presentes neste 

filme, as intenções pedagógicas dos professores e as leituras produzidas pelos 

estudantes. Trabalhamos com o conceito de modo de endereçamento para 

caracterizar o modo como o filme aborda o seu espectador e como esse se 

posiciona em relação ao filme. O estudo foi conduzido no contexto da formação 

médica e contou com observação de aulas, análise do filme utilizado e das 

interações entre professores e alunos após a exibição do mesmo. Como 

resultado, os professores tenderam a conduzir a leitura do filme em direção a 

seus próprios entendimentos dos tópicos e objetivos pedagógicos da disciplina, 

buscando controlar as leituras dos alunos. Contudo, os estudantes 

apresentaram resistências a essa tentativa de controle, produzindo leituras com 

relativa autonomia, articulando-as com suas experiências no contexto 

educativo em que ocorreu essa apropriação. 

Palavras-chave: vídeo educativo, estudo de recepção, educação médica, .
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NARRATIVAS AUDIOVISUAIS ACERCA DAS JUVENTUDES E 

REPRESENTAÇÕES JUVENIS.  

Carla Silva Machado (Doutorado – PUC-RJ). 

 

Esta pesquisa de doutorado está sendo desenvolvida no Programa de Pós-

graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/Rio) e tem como foco analisar quais representações sobre juventudes 

estão presentes no audiovisual, com foco em filmes de grandes bilheterias.  

Para desenvolvimento da pesquisa de campo, selecionamos filmes que foram 

assistidos por alunos de uma escola pública da cidade de Juiz de Fora-MG, 

onde desenvolvemos as Oficinas de Visualização de Filmes, com o objetivo de 

ouvir os participantes e  analisar se eles se sentem representados pelos jovens 

dos filmes que veem, e se identificam-se com as representações de juventude 

com as quais têm contato nesses filmes.  

A pesquisa está sendo desenvolvida com alunos do 6º ao 9º ano no 

contraturno das atividades escolares, no âmbito do projeto Contadores de 

Histórias, e faz parte das atividades da escola, que é de tempo integral. O 

projeto ocorre semanalmente, tem duração de 1h30min e conta com duas 

turmas de aproximadamente 15 alunos que escolheram participar do projeto e 

se inscreveram nas oficinas.  

Para a seleção dos filmes, recorremos aos dados da Ancine/2015, que 

apresenta os filmes de maiores bilheterias no Brasil no ano de 2014. Entre os 

20 filmes mais vistos, selecionamos aqueles cujos protagonistas eram jovens, 

são eles:  

1) A Culpa é das Estrelas; 

2) Malévola; 

3) X-Men: Dias de um Futuro Esquecido; 

4) Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1; 

5) O Espetacular Homem Aranha 2; 

6) O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos;  

7) Guardiões da Galáxia. 

Dos 7 filmes, optamos pela visualização dos 5 primeiros, e pedimos aos alunos 

que apresentassem outros filmes que eles gostariam de assistir, seguindo o 
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critério dos protagonistas serem jovens. Os alunos sugeriram vários filmes, 

então fizemos uma votação e os três mais votados, estão sendo visualizados, 

são eles: As crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa (2005), 

João e Maria: caçadores de bruxas (2013), Jurassic World: o Mundo dos 

Dinossauros (2015). 

Além desses filmes, no dia de apresentação da pesquisa para os participantes, 

foi exibido o curta-metragem brasileiro Confusões de Adolescentes (2012), 

facilmente encontrado na plataforma YouTube, o objetivo da exibição desta 

narrativa foi ser um disparador da discussão acerca da juventude e criar uma 

aproximação com os participantes da pesquisa.  

Ao término da visualização dos filmes, fazemos uma discussão sobre eles e a 

cada filme abordamos uma questão: construção das personagens, roteiro, 

figurino, cenário, crítica, entre outros, destacando a maneira como os jovens 

são representados nessas narrativas.  

É importante ressaltar que todos os filmes listados, exceto o curta-metragem, 

escolhido por nós, são de produção norte-americana, mesmo aqueles 

escolhidos pelos alunos do projeto, o que nos leva a uma conclusão preliminar 

de que o repertório de filmes selecionados a partir dos dados da Ancine é o 

mesmo que os jovens assistem em seu cotidiano. 

Palavras-chave: juventude, representação, audiovisual, grandes bilheterias.
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APROPRIAÇÕES DE TIC E SUAS INTERFACES ENTRE PROFESSORES E 

CRIANÇAS 

Geusiane Miranda de Oliveira Tocantins (Doutorado – UNB) 

 

O trabalho aborda o projeto de pesquisa de doutorado em desenvolvimento 

sobre a temática apropriações de tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) por professores e crianças. Muito se discute no meio escolar sobre o 

“abismo” tecnológico entre as gerações ‐ professores desconectados versus 

crianças conectadas, revelando uma visão simplista da questão. O processo de 

apropriação de TIC por professores, considerado complexo e lento é permeado 

pelo desenvolvimento de competências midiáticas que são fundamentais para 

o seu papel significativo na mediação junto às crianças com as mídias e 

tecnologias no contexto escolar. Tanto para mediar situações de aprendizagem 

e construção do conhecimento, quanto para abordagens além dos conteúdos 

teóricos dos programas de ensino buscando interfaces com as vivências do 

cotidiano das crianças. Por sua vez as crianças tendem a ser vistas como 

possuidoras de uma forma intensa e espontânea de apropriação tecnonógica o 

que seria negado aos adultos. Por outro lado, a literatura evidencia a explícita 

interferência das TIC no corpo e na educação do corpo, seja na convergência 

mecânica, na virtualização do sujeito ou no discurso midiático, influenciando o 

comportamento dos indivíduos e o modo de se constituírem. Nesse sentido, o 

trabalho objetiva analisar comparativamente as apropriações de Tecnologias 

de Informação e Comunicação por professores e crianças e suas possíveis 

interfaces, buscando identificar relações com a educação do corpo. Utilizando a 

metodologia da educação comparada com enfoque qualitativo, a pesquisa de 

campo toma como aspecto central de análise as gerações - professores e 

crianças, de escolas do Ensino Fundamental. Essa perspectiva se inclina para 

as atuais tendências da educação comparada, que valorizam ao mesmo tempo 

as comparações intranacionais e a combinação de diversos níveis de 

comparação. Serão desenvolvidas oficinas de mídia-educação junto aos 

participantes e suas produções,  vídeos e histórias em quadrinhos, serão 

consideradas para análise de dados somadas a outros instrumentos de 

pesquisa como entrevista episódica e observação. Para a análise dos dados, 
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serão criadas categorias de codificação a partir dos dados empíricos. A 

formulação de categorias de análise não serão elaboradas inicialmente, mas 

emergirão do próprio conteúdo, dos dados levantados por meio das diferentes 

fontes interpretadas mediante o diálogo com as abordagens teóricas, buscando 

atender aos objetivos da investigação. 

Palavras-chave: TIC, professores, crianças, educação do corpo.



15 

 

 

O PROCESSO DE TRANSDUÇÃO NA CRIAÇÃO DE VÍDEOS DE ALUNOS.  

Maria das Graças Lino Labrunie (Doutorado – UNESA) 

 

Este trabalho é parte dos estudos de uma pesquisa de doutorado que analisa 

as práticas de produção de vídeos por alunos da Educação Básica. Com base 

no conceito de multimodalidade de Kress e Van Leeuwen (2006), partimos do 

pressuposto de que os vídeos são enunciados digitalizados que projetam seus 

sentidos através de uma multimodalidade discursiva, ou seja, incorporam, para 

a sua plena efetividade comunicativa, diferentes modos de representação e de 

produção semiótica. Em outras palavras, os textos digitais, como os vídeos, 

comportam não apenas os signos alfabéticos, mas imagem, movimento, às 

vezes som e música, sendo definidos, então, como textos multimodais. Visto 

que cada modalidade tem sua materialidade e seus princípios organizacionais 

únicos, e que envolvem elementos em convenções que não têm significados 

equivalentes, a pessoa que tiver que fazer a mudança de uma modalidade para 

outra será incentivada a fazer um processo, chamado por Kress (2006), de 

“transdução”,  que é um processo contínuo de transformação de significado.  

Na escola onde está sendo feita a pesquisa, verificamos que na disciplina de 

Língua Portuguesa, os docentes pedem que seus alunos criem vídeos a partir 

de textos ou livros lidos em sala de aula com o objetivo de desenvolver 

diferentes linguagens e habilidades em seus alunos, permitindo então, verificar 

o processo de transdução na prática. 

O objetivo deste trabalho é discutir de que modo os alunos “reconfiguraram” e 

“reformataram” o material semiótico de acordo com as affordances de cada 

modalidade. 

Foram coletados alguns vídeos e feitas entrevistas com os professores e com 

os alunos-autores para compreender de que modo eles deram sentido ao que 

produziram. Nesta apresentação, será mostrado um vídeo e o conto sobre o 

qual ele foi baseado, bem como as reflexões iniciais feitas sobre a transdução. 

Uma análise inicial e flutuante do texto e do vídeo permite verificar, como parte 

dos achados preliminares, que as modificações geradas na transdução incluem 

elementos da cotidianidade dos alunos, seu conhecimento prévio sobre o 

assunto e as escolhas feitas sobre os aspectos do conto de modo a projetar 

suas identidades de adolescentes. No caso a ser exibido, os alunos precisaram 
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pesquisar e aprofundar a leitura do conto para fazer as adaptações necessárias 

de modo a manter a essência do conto e manifestar o interesse comunicativo 

dos alunos. Deste modo, notamos que os vídeos escolares, mesmo 

“reproduzindo os “retalhos da opacidade e mesmice” (Fresquet, 2013, p.100) 

que nos traz a cultura do consumo, abre ricas possibilidades de  expressão 

pessoal dos alunos. 

Palavras-chave: produção de vídeos, transdução, tecnologias digitais, 

multimodalidade.
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TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE: UTILIZAÇÃO E 

APROPRIAÇÃODAS TIC EM UM CURSO DE PEDAGOGIA 

Bruno Machado. (Doutorado – UCP) 

 

Partindo do conceito de mídia-educação (FANTIN, 2014), o presente projeto 

pretende observar que dimensões deste conceito são apropriadas pelos 

alunos(as) do curso de Pedagogia da Universidade Católica de Petrópolis, 

procurando compreender se e como os(as) alunos(as) se apropriam das 

diversas características deste conceito durante a formação docente. 

Fantin introduz a ideia de cidadania, aos “3 C” (cultura, crítica e criação) 

propostos por Balzagette na sua definição dos elementos essenciais da 

mídiaeducação. 

Para a autora Catarinense, a mídia-educação deve ser compreendida como 

uma articulação dos direitos das crianças em relação às mídias, de proteção, 

provisão e participação (propostos por Bob e Annie Franklin in Buckingham, 

2000) com o direito aos “4 C” (cultura, crítica, criação e cidadania). 

A metodologia que se propõe consiste numa análise da grade curricular e 

respectivas ementas das disciplinas oferecidas pelo curso de Pedagogia da 

Universidade Católica de Petrópolis, seguida de uma pesquisa qualitativa com 

alunos de todos os períodos do curso, com o objetivo de observar a percepção 

da tecnologia na identidade profissional dos alunos.  

A hipótese deste estudo é a de que a apropriação de grande parte da teoria 

observada no decorrer do curso, em nosso caso específico as TIC, não é 

compreendida como algo que pode e deve ser posto em prática, no fazer 

docente. Desta forma, o aluno(a) acaba sendo inserido no mercado de 

trabalho, reproduzindo as práticas tradicionais que vivenciou como aluno, sem 

perceber as potencialidades de construção de novos caminhos que envolveu 

sua formação. 
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<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1413- 
24782014000900002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 13 de novembro de 
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Palavras-chave: tecnologia, formação docente, "4C" e TIC.
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AÇÕES FORMATIVAS (INSTITUCIONAIS) PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

Judilma Aline Oliveira Silva(Doutorado – UFJF) 

 

O presente artigo trata das atividades investigativas de uma pesquisa de 

doutorado que está em desenvolvimento no PPGE da UFJF. Sob a orientação 

da Profa. Dra. Adriana Rocha Bruno, foi iniciada em 2015 e tem como objetivos 

"mapear as ações institucionais voltadas para a formação dos docentes em 

período probatório, desenvolvidas pelas IES públicas federais no Brasil, 

identificar as dimensões pedagógicas para as docências voltadas aos cursos 

de graduação e de que forma a cultura digital está incorporada a estes 

processos formativos". Apresento alguns dos dados produzidos sobre as ações 

formativas voltadas para os docentes que atuam no Ensino Superior  e de que 

forma eles se apresentam numa interface com a cultura digital em que se 

evidenciam que os processos formativos para/com o ES ainda são 

embrionários mas já se fazem notar, o que sinaliza tratar-se de um campo fértil 

para o investimento em ações formativas e também em pesquisas. A base 

teórica se sustenta nos estudos de Masetto; Zabalza, Nóvoa e Pimenta & 

Anastasiou. 

Palavras-chave: docentes ensino superior, formação continuada, cultura digital.
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JOVENS E AS IMAGENS DA OCUPAÇÃO: REDES DE CONSTRUÇÃO DE 

SENTIDO NAS REDES SOCIAIS?  

Raquel Silva Barros  (Doutorado – UNIRIO) 

 

O presente estudo pretende investigar as produções audiovisuais por jovens 

secundaristas que ocuparam diversas escolas do Estado do Rio de Janeiro: os 

chamados jovens da ocupação. Há algum tempo, estamos acompanhando em 

nosso país alguns movimentos resultantes em ocupações estudantis, seja por 

alunos de ensino superior ou secundaristas. A ocupação de instituições 

públicas pelo primeiro grupo é uma prática mais antiga, talvez comum, entre 

esses discentes, ambos com o objetivo de lutar por diversas questões que 

visam a garantia de qualidade de sua trajetória acadêmica, questões de acesso 

e permanência na universidade pública, entre outros aspectos. 

Em relação aos secundaristas, o movimento tem sido visto em tempos mais 

recentes. No nosso Estado, essa mobilização vem acontecendo tendo como 

espelho outras ocupações que ocorreram anteriormente em outros Estados. 

Suas pautas e reivindicações se estendem, mas, em sua maioria, tem o 

mesmo objetivo: reivindicar reivindicar melhorias na qualidade de seu ensino, e 

o mais importante que é o respeito ao cidadão e a seus direitos. Pensando 

nesses lances e nuances, lançamos a seguinte questão de estudo:  De que 

maneira os jovens secundaristas do Rio de Janeiro que ocuparam diversas 

escolas em 2016 produziram materiais audiovisuais e com que propósito o 

fizeram?  

Esses jovens em questão estão em um mundo interconectado, com suas redes 

de colaboração e compartilhamento. Um mundo que se faz no social, que não 

lhe é alheio.  

Hoje, com o potencial de registro, criação, edição e divulgação de imagens, 

podemos pensar em uma nova maneira de lidarmos com os elementos que 

antes observávamos, mas não fixávamos no tempo é uma questão para essa 

pesquisa.  

Podemos considerar, então, a viabilidade que essa prática de registros e 

produção de vídeos e imagens pode proporcionar em relação aos movimentos 

que necessitam de uma organização articulada, ainda que no âmbito virtual.  
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Trabalharemos com os conceitos de juventude,  fazendo referência aos 

estudos de Canclini. Para analisar os movimentos  da Ciberdemocracia e 

Midiativismo utilizaremos os conceitos de Pierry Levý e André Lemos e ainda 

Nelson Pretto. Os procedimentos metodológicos se darão a partir da análise do 

corpo das páginas publicadas online e após uma entrevistas com alguns alunos 

que participaram da ocupação das escolas. 

Palavras-chave: jovem, ocupação, midiativismo, imagens.
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ASPECTOS IDEOLÓGICOS NAS IMAGENS DE UM MATERIAL IMPRESSO 

DE UMA DISCIPLINA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA 

MODALIDADE EAD. 

Rosilene Ramos Gonçalves (Doutorado – UNIRIO) 

 

Este trabalho apresenta um estudo exploratório sobre alguns aspectos 

ideológicos encontrados nas imagens contidas nos módulos de ensinos da 

disciplina Ciências Naturais 1 do curso de graduação de Licenciatura em 

Pedagogia na modalidade à distância (EaD) da UNIRIO, tema de nossa tese de 

doutoramento. Para realizar o estudo exploratório, estudarmos, a EaD, o 

conceito de imagem, o coneceito de ideologia e a relação entre ideologia e 

imagens. Neste trabalho, apresentaremos os primeiros resultados desses 

estudos e de nossas análises. Primeiramente assinalamos as imagens 

encontradas, em seguida foi feita a leitura das imagens de forma denotativa e 

conotativa elencando e discutimos algumas ideologias presentes nesse 

material didático. Após leitura sistematizada dos módulos assinalamos um total 

de oito fotografias e 259 desenhos totalizando 267 imagens. As imagens foram 

então separadas em dois grupos: Designer Instrucional (DI) e Figuras. As 

imagens do grupo DI são imagens recorrentes e que fazem parte do desenho 

do curso. São imagens utilizadas para marcar seções dos módulos e dar uma 

unidade ao material didático. Encontramos um total de 95 imagens do tipo DI. 

Isso significa que mais de 1/3 (um terço) das imagens não contribuem para a 

aprendizagem propriamente dita. As 175 figuras restantes foram classificadas 

em cinco grupos: esquemas, humanos, objetos, natureza e homem-máquina. 

Na leitura conotativa encontramos questões raciais, de gênero e 

desumanização. Negros e pardos são a maioria dos brasileiros (60,6%) 

entretanto esse segmento da população tem participação ínfima no material 

didático estudado: apenas 6,5% das figuras com seres humanos. Além de 

quase não serem representados, os negros foram desenhados em situações 

negativas na metade das imagens em que aparecem caracterizando o racismo. 

Em relação ao gênero encontramos o machismo quando, apesar de formar  

maior parcela da população brasileira, as mulheres aparecem em apenas 19% 

das imagens com humanos. Essas imagens também reforçam os papeis 

estereotipados da mulher como mãe, dona de casa e professora. Observamos 
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então que neste material a classe hegemônica perpetua as suas ideias racistas 

e machistas. Também, durante a análise conotativa duas figuras nos 

chamaram a atenção: a primeira figura refere-se ao ensino fragmentado e o 

segundo a educação bancária. Apesar dos textos negarem estas duas formas 

de pensamento elas foram escolhidas como ilustração do texto. As imagens 

então contradizem o texto e reforçam ideias que são bem interessantes para as 

classes dominantes. Isso nos causa inquietação, porque acreditamos que a 

educação é um ponto importante para a transformação da sociedade, mas 

sabemos que antes de educar o educador deve ser educado. Dependendo da 

educação que o professor recebe, ele pode ser um reprodutor do status quo ou 

um professor transformador da realidade em que vivemos. Dentro dos limites 

desta analise do material didático podemos afirmar que o status quo é 

enfatizado. Este trabalho, como estudo exploratório, nos trouxe várias 

questões: o material didático das outras disciplinas apresentam a mesma 

situação? Os autores  do curso reconhecem estes problemas. Algo está sendo 

feito para amenizar esta situação? Estas e outras perguntas podem ser 

utilizadas em nossas futuras pesquisas. 

Palavras-chave: Imagem, Ideologia, Material didático, EaD.
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GRUPO COLABORATIVO E O USO DA MÍDIA NA ESCOLA: AVALIAÇÃO 

DE UMA PROPOSTA FORMATIVA DE PROFESSORES 

Thaisa Sallum Bacco (Doutorado – FCT/Unesp) 

 

A presente tese, vinculada à linha de pesquisa “Ensino e Aprendizagem 
Escolar e Formação Docente”, tem como objetivo geral analisar a 
potencialidade de um processo formativo, constituído a partir de um grupo 
colaborativo, para formação de professores do Ensino Fundamental I da rede 
municipal de ensino de Presidente Prudente para o uso da mídia na escola, 
bem como para compreensão de suas possibilidades e limites. A abordagem 
da pesquisa é qualitativa e a natureza do estudo é a pesquisa do tipo 
colaborativa. O universo pesquisado corresponde aos professores de 4º e 5º 
anos da rede pública de Ensino de Presidente Prudente. A investigação 
ocorreu em duas fases. Na primeira, foi realizado um levantamento por meio da 
aplicação de questionário, junto a 65 docentes sobre o perfil do universo 
pesquisado e experiência sobre o uso de mídia na escola. A segunda fase 
consistiu no planejamento, implementação e avaliação de uma proposta 
formativa a partir de um grupo colaborativo de pesquisa, visando compreender 
o alcance do grupo colaborativo na formação continuada de professores da 
rede municipal de Ensino de Presidente Prudente sobre o uso da mídia na 
escola. Além da observação colaborativa, foram utilizados os seguintes 
instrumentos para coleta de dados nesta segunda fase: diálogos face a face, 
narrativa autobiográfica, sessões reflexivas e comunicação dos resultados. Os 
dados coletados foram interpretados à luz da análise de conteúdo, 
considerando três categorias prévias advindas da teoria e quinze subcategorias 
formuladas após a experiência empírica. Como um dos principais resultados 
alcançados, apontamos que o grupo colaborativo potencializa a formação 
porque reflete sobre a práxis, possibilita a troca de experiência com os pares e 
desenvolve projeto vinculado à prática. Os resultados revelam que as docentes 
participantes do grupo colaborativo passaram a compreender o processo de 
produção midiática e se tornaram capazes de utilizar a mídia como ferramenta 
pedagógica a serviço do ensino e da aprendizagem desenvolvendo projetos em 
suas unidades escolares com a produção de mídia. Dessa forma, nossa tese 
sustenta que a formação para o uso da mídia na escola deve considerar o 
saber docente, que emerge de suas ações práticas no contexto escolar onde 
ocorrem as interações sociais para promoção da educação. Para tanto, 
assume-se a visão do professor como investigador de sua própria prática, que 
se desenvolve e produz conhecimentos em contextos de práticas colaborativas. 
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A tese aqui apresentada defende o grupo colaborativo como o caminho para 
formar professores autônomos para o uso da mídia na escola. 
Palavras-chave: Educação e Comunicação, mídia-educação, formação de 

professores, grupo colaborativo.
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AVALIAÇÃO NA MODALIDADE EAD: RECURSOS EM PROL DA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

Ana Paula Soares (Mestrado – UNINTER). 

 

O presente trabalho, de abordagem quali-quanti, do projeto de pesquisa 
“Formação Docente em Contexto: Integração Pedagógica das TIC na 
Educação Básica”, do Grupo “Novas tecnologias de ensino e aprendizagem” do 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, tem em vista 
a pesquisa sobre a integração pedagógica das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) nas atividades discentes do Ensino Superior, na 
modalidade de Educação a Distância (EAD). Na busca de compreender como 
se dão as relações entre tempo e espaço, teoria e prática em tal contexto e 
como professores e alunos podem tornar-se agentes reflexivos perante a 
transformação das informações, que chegam de todos os lugares, das mais 
diferentes formas e de maneira tão veloz e intensa, em conhecimento científico, 
organizado e estruturado. Neste sentido, após a realização de um diagnóstico 
empírico, numa amostra de aproximadamente 5.000 (cinco mil) estudantes, das 
cinco regiões geográficas do Brasil, que estão na fase de escrita do TCC e, 
ainda, questionário com profissionais da EaD: professores, tutores, 
coordenador do curso de um curso de Pedagogia EAD, sobre consideram 
como fundamental para melhorar a realização de avaliação do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Os resultados obtidos, servirão como base para a 
otimização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado. A escolha do 
curso de Pedagogia se deu por ser o maior curso da instituição pesquisada, 
gerando significância para os resultados. Entende-se, assim, a relevância da 
pesquisa em ter a voz dos efetivos usuários do AVA para desenhar novas 
ferramentas on line. Ora, se o Brasil tem uma dimensão continental, com uma 
intensa diversidade cultural e política, nada mais coerente que ter a 
consideração desses agentes para saber quais mídias podem servir como 
suporte de encurtamento das diferenças e melhoria da utilização em prol da 
aprendizagem dos alunos (e dos professores) em contexto EAD.   
Palavras-chave: Educação a Distância, Avaliação, Tecnologias da Informação 

e Comunicação. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA INICIAÇÃO A ROBÓTICA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Elaine Grebogy (Mestrado – UNINTER). 

 

Dentro do projeto de pesquisa “Formação Docente em Contexto: Integração 

Pedagógica das TIC na Educação Básica”, do Grupo “Novas tecnologias de 

ensino e aprendizagem” do Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Novas Tecnologias, o resumo da dissertação, em andamento, aqui 

apresentada tem como objetivo desenvolver um curso de formação em 

contexto para utilização de robótica nos anos inicias do ensino fundamental. Ao 

considerar o grande potencial em prol do desenvolvimento da criatividade e do 

raciocínio lógico desta ferramenta pedagógica, parece pertinente inseri-la em 

atividades no ensino fundamental I, fase na qual os alunos estão 

desenvolvendo alicerces cognitivos para tal. Mas como trabalhar com a 

inserção de ferramentas tecnológicas neste nível de ensino sem a formação 

adequada dos professores? Impossível. Assim, é destacada a relevância de 

pensar em ações formativas mais contextualizadas com o cenário do professor, 

visto que trata de um assunto relativamente novo ao cenário brasileiro, não é 

dominado pela maioria dos docentes. Nessa linha, a proposta a ser trabalhada 

é da robótica alternativa, pois ainda tratando da realidade do nosso país, a 

questão financeira para projetos educacionais é bastante delicada. Deste 

modo, utilizando materiais recicláveis e reaproveitados em escolas públicas, a 

ampliar a possibilidade de criação do aluno e tornar este propósito possível a 

diferentes níveis econômicos, não atendo apenas em kits prontos que 

encontrados no mercado. Fato que destaca a formação de professores como 

um desafio ainda maior, pois a formação aqui proposta precisa ser 

personalizada aos desafios do docente, da turma e da escola, bem como os 

recursos disponibilizados em cada uma e para cada um, não ficando restrita a 

um modelo pronto de trabalho, visando maior inclusão pedagógica das 

tecnologias. 

Palavras-chave: Robótica, Formação de Professores, Ensino Fundamental, 

Prática Docente. 
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JOVENS E GAMES: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

AMBIENTES DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA DISCIPLINA 

HISTÓRIA 

Kauan Pessanha Soares (Mestrado – UNESA). 

 

Este trabalho analisará a influência dos jogos eletrônicos digitais em dois 

grupos de alunos adolescentes situados na faixa etária entre 11 e 15 anos, 

moradores dos bairros Paciência e adjacências, na Zona Oeste do município 

do Rio de Janeiro. Trata-se de alunos do Ensino Fundamental II, matriculados 

em escola administrada pela 10ª Coordenadoria Regional de Educação 

(SME/RJ). O estudo será baseado em análise documental, dados estatísticos 

de desempenho, questionários sobre as práticas a serem executadas durante a 

pesquisa e observação participante dos tipos periférica e ativa. O objetivo geral 

está centrado na investigação de como os jogos eletrônicos digitais, 

incorporados em atividades curriculares, podem contribuir para a melhoria do 

desempenho de alunos jovens matriculados no 7º ano do Ensino Fundamental 

e na possibilidade de resolução de possíveis problemas relacionados com o 

ensino-aprendizagem na disciplina História. Entre os principais 

questionamentos levantados, incluem-se: a) De que modo o ensino-

aprendizagem, com a utilização de jogos eletrônicos digitais, contribui com a 

construção do conhecimento de alunos no 7º ano do ensino fundamental na 

disciplina História?; b) Quais os tipos de aprendizagens podem ser estimulados 

com a utilização de jogos eletrônicos em classes de História?; c) Os jogos 

eletrônicos digitais são capazes de atender a expectativa de aprendizagens 

sobre sociedades em dado contexto cultural e histórico? Para a busca de 

respostas a estes questionamentos, serão utilizados teóricos da área de jogos 

centradas em ALVES (2005; 2007), CAILLOIS (1990) e HUIZINGA (2001); sob 

a prática de ensino em História em nomes como BITTENCOURT (2008; 2013) 

e FONSECA (1993; 2003; 2004 e 2007); apoio pedagógico com apoio das 

contribuições de DEWEY (1959), PIAGET (1973, 1982 e 1998) e VYGOTSKY 

(1987; 1988) além de revisão na legislação brasileira com enfoque nos PCNs 

(1997) de História e Geografia e LDBEN (Lei no 9.384, de 20 de dezembro de 

1996) com interesse de buscar planejamentos e orientações curriculares para 

embasamento em planejamentos de atividades cunho nacional e regional. Para 
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as dinâmicas aplicadas para averiguação de melhorias no aprendizado, será 

utilizado jogo da franquia Final Fantasy, franquia multimídia de ficção científica 

e fantasia.  A franquia é centrada em série de jogos eletrônicos do gênero RPG 

(role playing games). A abordagem prática da utilização dos jogos focará 

enredos específicos da versão Final Fantasy Tactics para abordagem do 

ensino de História Medieval e Mercantilismo, componente curricular aplicado 

nos primeiros bimestres do 7º ano sob temáticas relevantes ao ensino de 

História. Entre os benefícios apontados para a sua escolha entre outros jogos 

do mesmo gênero, destacam-se a visualização de reinos do mundo medieval, 

profissões comumente encontradas na época, ambientes diversos retratados 

pela dinâmica do jogo, seja pelo enredo ou batalhas em ambientes 

tridimensionais, isométricos e rotacionáveis. Outros elementos relevantes para 

o estudo em consonância com a disciplina História pode ser encontrado no 

enredo, que aborda questões acerca das formações dos reinos e conflitos de 

poder, capazes de dialogar com eventos históricos da realidade e aproximar o 

virtual com a realidade por tratar e demonstrar conflitos militares, políticos e 

religiosos e suas influências na sociedade. 

Palavras-chave: Jogos eletrônicos digitais, Ensino-aprendizagem, História. -.



32 

 

 

UCA: Limites e possibilidades de uma política de implementação da 

cultura digital no Brasil.  

Tainá Vital (Mestrado – UFSC) 

 

Essa pesquisa contempla uma investigação em dez escolas do estado de 

Santa Catarina em que o projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi 

implementado. O objeto de pesquisa é verificar o quanto as metodologias de 

ensino sofreram modificações com a inserção das TICs nas escolas, bem como 

a influência que as tecnologias causaram no ambiente escolar. O levantamento 

será feito através de pesquisa de campo, ou seja, entrevistas com 

representantes das escolas, professores e alunos que participaram do projeto. 

Ao final, será desenvolvido um levantamento com diagnósticos e elementos 

que ajudem em duas frentes importantes do processo de democratização do 

acesso às tecnologias: embasar novas políticas de implementação de cultura 

digital nas escolas e também mapear metodologias já aplicadas pelos 

professores. 

Palavras-chave: cultura digital, midia-educação, ensino, metodologia.
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Coordenadoras: Profa. Lucila Pesce e 

Profa. Inês Vitorino
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RETALHOS ANIMADOS – TAPETES TRIDIMENSIONAIS EM CENA 

AUDIOVISUAL. Daniela Fossaluza (Mestrado – UNIRIO). 

 

O intuito da pesquisa é refletir sobre os impactos que a linguagem  dos tapetes 

tridimensionais criados e confeccionados a partir de livros,  técnica e iniciativa 

de fomento à leitura que teve origem na França e é desenvolvida no Brasil há 

18 anos, pode ter na produção de vídeos de narração de historias a serem 

realizados pelas crianças. A pesquisa, ainda em fase inicial, trabalhará com 

autores que discutem narrativa, em suas relações com o artesanal e o 

tecnológico (Walter Benjamin) e as relações entre crianças e mídias na 

atualidade (Buckingham, Fernandes entre outros). A proposta da metodologia 

em construção é proporcionar a experiência da contação de histórias com 

vídeo para as crianças e perceber e analisar as apropriações realizadas por 

elas. Na fase atual, estão sendo estabelecidas conexões entre a construção da 

metodologia da pesquisa e a metodologia da criação de um tapete de história, 

paralelos entre a projeção da base-cenário (com seus elementos constitutivos 

da narrativa a ser representada nele, incluindo estudos para a confecção dos 

personagens e dos contextos da história em questão, processo que envolve a 

escolha de tecidos e retalhos, estudos de proporções, influências e relações 

entre sujeitos e ambientes), e o planejamento dos estudos necessários para a 

realização das atividades de campo (envolvendo a seleção dos teóricos a 

serem utilizados como referência para as análises e reflexões do objeto e dos 

sujeitos da pesquisa). 

Palavras-chave: Narrativas, Crianças, Mídias, Tapetes-tridimensionais.
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POR UMA PEDAGOGIA DA ANIMAÇÃO: A PRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO 

POR JOVENS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, OS DILEMAS E DIÁLOGOS 

CURRICULARES 

Giselle de Carvalho N.M. (Mestrado – UFRRJ) 

 

Este estudo analisa o processo de produção de filmes de animação por jovens 

do ensino fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro, como 

construção de conhecimento, no confronto e no diálogo com o currículo 

tradicional. Toma como referencial teórico alguns pressupostos dos Estudos 

Culturais, no campo da Pedagogia da imagem e das concepções de currículo, 

a fim de analisar os desafios e os benefícios desta produção. Ao construir, 

desconstruir e reconstruir  imagens, os jovens potencializam trocas e novos 

modos de fazer, superando o modelo curricular de transmissão de saberes. 

Palavras chave: Juventude, Currículo, Pedagogia da Imagem, Animação. 
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APRENDIZAGEM MEDIADA PELO USO DE TIC NO CONTEXTO DO 

PROGRAMA QUINTA DIMENSÃO: SOCIOINTERACIONISMO E 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

Lílian de Souza Cavalcante . (Mestrado – PUC-Rio) 

 

A presente pesquisa pretende investigar a relação entre aprendizagem 

mediada pelo uso de TIC e o desenvolvimento cognitivo de crianças com 

deficiência intelectual, no contexto do sistema educacional Quinta Dimensão, 

criado por Michael Cole nos Estados Unidos. 

 O programa Quinta Dimensão (5D) utiliza a comunicação, a escrita e a 

procura de informações dentro de um contexto chamado “mundo de 

brincadeira”, que consiste na utilização de jogos eletrônicos e não eletrônicos 

no período pós-aula, proporcionando o desenvolvimento intelectual e social das 

crianças, e a aprendizagem cooperativa baseada na interação social. 

A partir do trabalho realizado nos Estados Unidos, foram desenvolvidos 

modelos na Rússia, na Finlândia, no México, na Suécia, na Dinamarca e no 

Brasil.  

Uma característica importante deste sistema de atividade educacional é a 

adaptabilidade às condições específicas de cada local e a inclusão de crianças 

com necessidades especiais e crianças com necessidades de melhora no 

desempenho acadêmico. 

A pesquisa tem como objeto as adaptações ao Programa 5D no Brasil 

(Programa Dimensão Metacognitiva) e no mundo e tem como objetivo geral 

investigar a aprendizagem mediada pelo uso de TIC e o desenvolvimento 

cognitivo de crianças com deficiência intelectual no âmbito desses programas. 

Intenciona-se: identificar as relações entre o uso de TIC e o desenvolvimento 

cognitivo de crianças com deficiência intelectual; esclarecer como essas 

relações são estabelecidas e desenvolvidas no contexto do 5D; verificar como 

a mídia digital contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças com 

deficiência intelectual e analisar como as habilidades cognitivas desenvolvidas 

neste sistema educacional podem contribuir para a inclusão de alunos com 

deficiência intelectual na rede regular de ensino. 
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 Pretende-se, sobretudo, com esta pesquisa, produzir subsídios para a 

política de inclusão no município do Rio de Janeiro.   

 Destaca-se a importância do tema no momento em que a inclusão digital 

e a inclusão de crianças com deficiência (intelectual) vêm ganhando relevância 

tanto nas políticas públicas educacionais, quanto na sociedade como um todo. 

A pesquisa a ser desenvolvida terá a abordagem metodológica de caráter 

qualitativo.  

A coleta de dados foi feita mediante a realização de entrevistas e a análise de 

documentos sobre a estrutura e organização do Sistema (5D) e do programa 

Dimensão Metacognitiva, incluindo artigos científicos publicados pelos 

coordenadores dos dois projetos, com análise dos resultados obtidos na 

implementação dos mesmos.  

Para a realização da análise de documentos sobre o 5D e o programa 

Dimensão Metacognitiva e as entrevistas  foi utilizado o programa Atlas TI.. 

O material utilizado nesta pesquisa é composto pelos textos sobre o Programa 

Quinta Dimensão no mundo e os prints de telas dos sites 5D, sendo analisados 

somente os prints de tela de San Diego (Estados Unidos) e Rede Sarah 

(Brasil). 

Palavras-chave: inclusão, uso de tic, programa quinta dimensão, .
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"CÂMERA E AÇÃO": DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO DE 

CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE STOP-MOTION 

Rossilene Milhomem Jardim Costa (Mestrado – PUC- Campinas). 

 

Trata-se de uma pesquisa sobre o trabalho com animação pela técnica de stop-

motion cujo objetivo é investigar o desenvolvimento imaginativo e criativo de 

crianças na Educação Infantil. A partir deste, foram delineados os seguintes 

objetivos específicos: (i) refletir sobre limites e potencialidades de usar a 

técnica de stop-motion como prática pedagógica na Educação Infantil; (ii) 

entender a relevância de prática pedagógica que estimule a imaginação e a 

criatividade na Educação. Participarão da pesquisa aproximadamente 28 

alunos da Etapa dois de uma EMEB do Município de Indaiatuba. O método 

serão produções de animações, onde todos os processos de produção e 

animação final serão analisados qualitativamente, com embasamento na teoria 

Histórico-Cultural. A Produção da animação por stop motion, primeiramente, 

em roda será feira uma apresentação para as crianças sobre o que é uma 

animação de stop motion, com apresentações de filmes animados, adequados 

para a faixa etária, feitos pela pesquisadora. O segundo passo consistirá em 

organizar os alunos em subgrupos de quatro crianças e visará estimular a 

imaginação das crianças, tendo como instrumento lápis de cor, estimulando-as 

a darem novos significados para esse objeto, a partir de modelos dados pela 

pesquisadora. No terceiro momento, será solicitado que todas as crianças de 

cada subgrupo desenhem o que imaginam que o lápis pode ser. No quarto 

passo, será ensinada a técnica de stop motion finalizando com o filme de 

Animação por stop motion criado pelos alunos com o uso de uma webcan, um 

notbook e o programa Muam. O material empírico, o processo de criação, os 

cenários, a animação por stop-motion serão filmados e será feito uma analise 

microgenética,  embasado na teoria Histórico-cultural. A Imaginação na 

concepção de L.S.Vigotski é a base para toda atividade criadora manifestando-

se em todos os campos da vida cultural, como na criação artística, científica e 

técnica. No qual, tudo o que foi feito pela mão do homem é produto da 

imaginação e da criação. Esse autor percebe a imaginação sendo mais pobre 

na criança, pelo seu repertório ser menos amplo, no que no adulto. É 

importante mediar a  imaginação da criança na Educação Infantil para o 
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desenvolvimento pessoal e social. É no período de desenvolvimento relativo à 

Educação Infantil quanto à imaginação e das práticas pedagógicas que 

contribuam para sua constituição e desenvolvimento, apoiando-nos na teoria 

Histórico-cultural. O resultado mostra que pesquisar a imaginação e a 

criatividade na Educação esta aquém da importância e relevância dessa 

temática. No segmento da Educação Infantil, pela quantidade de artigos 

encontrada na base de dados escolhidos, pode-se afirma que é inédito 

pesquisar a imaginação e criatividade com animação por stop-motion. A 

importância dessa pesquisa se dá, para uma maior aproximação com que está 

se investigando atualmente no campo da imaginação e criatividade. Espera-se 

que os resultados desta pesquisa tragam contribuições para a compreensão 

sobre a capacidade imaginativa de crianças e as múltiplas formas de 

desenvolvê-las através de práticas educacionais inovadoras com uso a 

tecnologia; além disso, espera-se contribuir com a formação de professores no 

que diz respeito às possibilidades de trabalhos com a técnica de stop-motion 

como recurso na formação das crianças na Educação Infantil. 

Palavras-chave: Stop-motion, Imaginação, Educação Infantil, Histórico-cultural
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GAMIFICAÇÃO NO MODELO HÍBRIDO DE EDUCAÇÃO: SUA APLICAÇÃO 

NA DISCIPLINA DE EVENTOS DAS FACULDADES DE TURISMO E 

PUBLICIDADE 

Aline Pinho Mattos (Mestrado – UNESA). 

 

Esta pesquisa pretende investigar um processo de ensino-aprendizagem, com 

a inserção da técnica de gamificação, para o desenvolvimento prático do 

conteúdo teórico abordado na disciplina.  Como a gamificação no modelo 

híbrido de educação contribui com o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos universitários? Quais os principais elementos desta técnica que 

deveríamos destacar na educação? Como esta técnica serve de modelo para 

desenvolvimento/aplicação do conteúdo programático na prática? Qual a 

contribuição da gamificação no modelo híbrido de educação para o 

engajamento dos alunos na disciplina, e preparação para o mercado de 

trabalho? Qual a contribuição da gamificação no modelo híbrido de educação 

para o desenvolvimento de cooperação/colaboração, e integração entre os 

alunos? 

 A revisão bibliográfica feita para esta pesquisa aponta que a técnica de 

gamificação tem sido muito utilizada na área corporativa, mas escassamente 

abordada na área educacional. O ato de jogar tem todo grande destaque nas 

pesquisas da área de educação, no entanto com destaque para o ensino 

escolar, e não o universitário. 

Grande parte destas pesquisas aponta para as contribuições do jogo no 

contexto escolar, que podem ser explorados na gamificação – uma vez que 

esta utiliza técnicas de jogo em sua abordagem – a fim de serem facilitadores e 

engajadores no ensino-aprendizagem universitário. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/96 

determina que a educação tem como missão “vincular-se ao mundo do trabalho 

e à prática social”. Ainda na LDB, ao analisarmos o capítulo IV – sobre a 

Educação Superior, verificamos que uma de suas finalidades é “formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua”. Por isso, neste trabalho 

pretendemos investigar as possibilidades da técnica de gamificação para 

aproximação do aluno universitário ao mercado de trabalho que este atuará, de 

forma prática, motivacional e cidadã. 
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O foco de nossa proposta será uma imersão no conteúdo da disciplina, por 

meio da técnica de gamificação no modelo híbrido de aprendizagem, a fim de 

estimularmos o estudo contínuo dentro e fora de sala de aula. Este modelo foi 

preterido uma vez que a maioria das disciplinas universitárias consta apenas 

com 100 a 200 minutos de aula por semana, o que consideramos insuficiente 

para este tipo de ensino-aprendizagem, mais prático. 

A plataforma escolhida para interação online entre discentes e docentes foi a 

rede social facebook, pela justificativa de grande utilização mencionada neste 

projeto, anteriormente. No entanto, não apenas por este motivo, mas também 

por esta rede social ter tido destaque no estudo de suas potencialidades na 

educação.  

Palavras-chave: Gamificação, Modelo Híbrido, Educação, Tecnologia.
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A PRÁTICA DOCENTE NO SÉCULO XXI: A UTILIZAÇÃO DE PROPOSTAS 

INOVADORAS (COM TIC) EM PROL DA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NO 

ES 

Luciano Stodulny (Mestrado – UNINTER). 

 

O presente trabalho pretende identificar o papel das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) como suporte para a motivação da permanência dos 

alunos no ensino superior.  Mesmo com a facilidade de acesso ao ensino 

superior, os indicadores sobre a evasão têm demonstrado que a mesma não 

corresponde à conclusão da graduação. Desta forma, dentro do projeto de 

pesquisa “Formação Docente em Contexto: Integração Pedagógica das TIC na 

Educação Básica”, do Grupo “Novas tecnologias de ensino e aprendizagem” do 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, a pesquisa 

destaca o acompanhamento dos alunos do curso de Direito de uma instituição 

privada de Curitiba, com o objetivo de levantar dados com aproximadamente 

1000 (mil) alunos distribuídos em 10 (dez) períodos. A pesquisa, de cunho 

misto – quanti-quali, tem como público alvo estudantes do primeiro e do último 

ano do curso, a fim de identificar as diferentes percepções dos que estão 

entrando e das opiniões formadas dos que estão já iniciando efetivamente a 

carreira. A pesquisa contempla um questionário disponibilizado para os alunos 

pela plataforma do Google e elaborada tendo como alicerce o conceito 

“TPACK” (Technological Pedagogical Content Knowledge), que se refere à 

forma sintetizada de conhecimento, com a finalidade de integrar as TIC para 

aprendizagem em sala de aula. O modelo utiliza como base a concepção da 

inter-relação entre o conhecimento pedagógico, conhecimento tecnológico e 

conhecimento de conteúdo. De acordo, a combinação destes três tipos 

fundamentais de conhecimento resulta em outros tipos de conhecimento: o 

Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK – Pedagogical Content 

Knowledge), o Conhecimento Tecnológico e Pedagógico (TPK – Technological 

Pedagogical Knowledge), o Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK – 

Technological Content Knowledge) e, pela união de todos, o Conhecimento 

Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo. O referencial pedagógico para a 

pesquisa é encontrado na teoria da aprendizagem significativa de David 

Ausubel, de maneira tal que a pesquisa busca compreender como ocorre a 

construção do conhecimento na perspectiva do aluno, hoje mais interativo e 

com mais necessidade de otimização do seu tempo, permitindo que o mesmo 
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construa um novo conhecimento a partir de seus pressupostos prévios. Desta 

forma, passa a ressignificar sua identidade com o curso que realiza e, assim, 

permanecendo até a conclusão do mesmo, podendo desta forma melhorar os 

índices da permanência. 

Palavras-chave: Permanência, Ensino Superior, Tecnologias da Informação e 

Comunicação. .
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO ESCOLAR: AS TIC COMO OTIMIZAÇÃO DAS 

PRÁTICAS DOCENTES NO ESTADO DO PARANÁ 

Melaine Bordignon da Cruz (Mestrado – UNINTER) 

 

Já é sabido que a introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) na prática do professor pode favorecer a contextualização da escola, 

deste século XXI, perante à realidade dos estudantes, dando destaque  para 

ações de interação, comunicação e colaboração. Sob esta perspectiva, o 

trabalho aqui apresentado, em desenvolvimento no âmbito dos estudos do 

projeto de pesquisa “Formação Docente em Contexto: Integração Pedagógica 

das TIC na Educação Básica”, do Grupo “Novas tecnologias de ensino e 

aprendizagem” do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas 

Tecnologias, almeja relatar como os professores entendem as TIC como bases 

otimizadoras dos seus planejamentos de aulas, em prol de uma educação de 

qualidade. Assim, três passos formam o design metodológico desta pesquisa 

de cunho qualitativo. O primeiro é uma revisão bibliográfica sobre temáticas 

afins como: formação de professores em contexto escolar, utilização das TIC 

no ensino fundamental I, prática docente inovadora, qualidade de ensino, 

espaços e tempos escolares. O segundo passo, é um mapeamento, o qual 

será realizado em três cidades com menos de 30 (trinta) mil habitantes do 

Estado do Paraná, de como os professores, das escolas públicas, utilizam os 

recursos tecnológicos já disponibilizados. A ideia de focar neste cenário de 

redes municipais de ensino faz-se por entender que o momento 

socioeconômico do Brasil não permite pensar em aquisição de novos 

equipamentos e, ainda, que os investimentos na educação são 

tradicionalmente escassos e, quando possui, não há a devida manutenção. 

Com isso, a maioria dos docentes enfrenta o desafio de ensinar com poucos 

meios. E, a partir dos dados coletados, o terceiro passo é estruturar um 

framework de formação de professores para inovar suas ações de forma mais 

customizadas para as especificidades locais. Sob tal cenário, pretende-se 

mostrar possibilidades, tendo o professor como mediador do processo, mais 

efetivas de transformação social. Afinal, é notória a necessidade de um (re) 

pensar voltado para a formação docente mais efetiva à sua realidade laboral, 

às especificidades de aprendizagem de seus alunos, retirando a ideia de 

cursos continuados sobre abordagens fechadas e pré-estabelecidas pelos 

mantenedores educacionais. Tentativa que pode ressaltar que a autoria e o 
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protagonismo de alunos e professores, em uma sociedade tão voltada para as 

informações que chegam de forma veloz pelos meios digitais e que são tão 

pouco transformadas em conhecimento acadêmico. 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Formação de 

Professores, Contexto Escolar, Prática Docente.
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MEMÓRIAS DE DOCENTES SOBRE TELEVISÃO E CINEMA: 

POSSIBILIDADES CURRICULARES Nilton Alves de Almeida (Mestrado – 

UERJ). 

 

O texto desenvolve os modos como as memórias sobre televisão e cinema – a 

partir de diversos projetos desenvolvidos pelo grupo – permitiram a 

compreensão acerca dos modos como certas questões consideradas 

“problemas da escola” são trabalhados nas escolas como questões 

curriculares. Essas questões podem ser identificadas como problemas culturais 

da contemporaneidade presentes no dentrofora das escolas. São elas: 

diferenças/identidades raciais; diferenças/identidades de gênero; vivências 

urbanas e rurais; questões de trabalho e emprego; relações com as múltiplas 

mídias; “espaçostempos” acadêmicos de formação de docentes; as políticas 

governamentais em suas relações com os cidadãos; os movimentos sociais em 

suas reivindicações por escolas; práticas escolares e contemporaneidade. Seja 

na criação de vídeos, seja na fruição de filmes, inúmeras memórias de escolas 

e processos curriculares mostram a trama entre filmes e programas de 

televisão vistos/ouvidos com aqueles processos pedagógicos que se 

estabelecem nas escolas, sejam como lembra de acontecimentos que se 

pensa reais, seja pela imaginação de possibilidades virtuais. Alguns exemplos 

são trazidos mostrando esse campo fértil de relações múltiplas e complexas 

entre os “praticantespensantes” da educação e os ‘mundos culturais’ pelos 

quais circulam, existentes nas tantas redes educativas que formam e nas quais 

são formados. Nossa formulações têm base teórica em Certeau e Deleuze e 

nos autores que pesquisam com os cotidianos. 

Palavras-chave: Cinema e televisão, Memórias, Mundos culturais, 

‘Praticantespensantes’ dos cotidianos.
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A PUBLICIDADE E O USO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NO SEU DISCURSO 

Adriana Aguiar Aparício Fogel (Mestrado – UNIRIO). 

 

O presente trabalho procura discutir questões relacionadas à Educação 

Alimentar e Nutricional. Nossas análises recaem sobre o uso de conceitos 

dessa área em peças publicitárias televisivas, delineando o modo pelo qual o 

discurso midiático constrói questões nutricionais relacionadas à concepção 

preconizada pela Educação Alimentar. Parte-se do pressuposto do papel da 

publicidade na formação de opiniões e de posicionamentos frente ao hábito 

alimentar. Segundo Gracioso (2010) “Hoje as empresas confiam naquilo que eu 

chamaria de marca corporativa. A marca Nestlé, por exemplo, inspira uma 

confiança implícita [...]” (p. 14). Segundo o autor, a publicidade introduz novos 

conceitos, produtos e estilos de vida, tudo isso potencializado pelas arenas de 

comunicação, que envolvem mais e maiores articulações no trabalho com o 

produto. Não podemos, nesse sentido, deixar de destacar como essa 

concepção impacta a construção e circulação das imagens-discurso que vamos 

considerar em nossos estudos, tendo em vista a problemática de construir uma 

concepção de alimentação saudável, para sermos bem sintéticas. Pensamos 

na articulação entre essa diretiva explícita no Marco da Educação Alimentar e 

Nutricional (2012), ratificada no Guia Alimentar da População Brasileira (2014), 

de formar consumidores mais críticos, educando-os para tal, e o potencial tanto 

na formação do professor quanto, principalmente, na formação crítica do sujeito 

na sociedade frente ao volume de mensagens publicitárias imagéticas. Nossas 

questões estão atreladas à propaganda e à publicidade televisiva, ao trabalho 

com as imagens na tarefa de construir outras imagens (ligadas ao imaginário) 

que consolidam outras (ligadas à representação social e ao imaginário). 

Propomos, assim, ao analisar as publicidades, procurar ver como elas 

incorporam conceitos da Educação Alimentar Nutricional como estratégia de 

venda, considerando que a sociedade está cada vez mais consciente do seu 

poder sobre a mídia e sobre a indústria, cobrando por alterações nos 

processos produtivos e desejando alimentos práticos, porém mais saudáveis. 

Palavras-chave: Educação, Educação Alimentar e Nutricional, 

Educomunicação, Publicidade. 
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SE VALER DO                                           

       ?  

Isabel Colucci Coelho (Mestrado – UFSC). 

 

A presente década tem sido marcada por mobilizações sociais que ocorreram 

em escala planetária com amplo uso da internet para coordenação de atos e 

engajamento da população (Primavera Árabe, Occupy Wall Street, Indignados 

15M, Jornadas de Junho no Brasil, Umbrella Revolution, e,mais diretamente 

vinculado ao campo da Educação, os movimentos #OcupaEscola). Esta 

realidade demonstra a retomada da luta pelo direito à cidade onde o que está 

em jogo é a democracia urbana como expressão da democracia social e 

política (Vainer, 2014). No entanto, a comunicação baseada na internet 

também tem sido lugar de expressão do discurso de ódio, com o fomento ao 

racismo e à segregação racial, social e de gênero. Difundido e viralizado nas 

redes, mensagens que incitam a violência ganham seguidores e repercutem 

também fora da web, em casos que chegam ao extremo de se consumarem na 

forma de assassinatos. São inúmeros os casos de apoio à aplicação da 

violência, da arbitrariedade e da negação de políticas construídas com base 

nos direitos humanos que ganharam adeptos entre os usuários de redes 

sociais.  

Tem-se, nesta pesquisa, o objetivo de aprofundar a compreensão sobre o 

ambiente de trocas comunicativas que emerge com a internet e se desdobra na 

vida cotidiana. Nossa intenção é analisar a ação de movimentos que usam a 

rede para iniciativas de emancipação (como movimentos sociais) e de grupos 

que atuam na disseminação de discursos de ódio. Pretende-se, assim, 

identificar elementos para que educadores possam se apropriar destes 

espaços em suas práticas docentes de forma a fomentar entre seus alunos o 

pensamento crítico em relação à discriminação e aos desrespeitos aos direitos 

humanos propagados na internet.  

Compactuamos com o entendimento de Nóvoa (2014), que entende que a atual 

conjuntura impõe que a educação passe a ser compreendida como um 

processo que vai além dos muros das escolas. O autor defende o 

entendimento de um espaço público educacional, onde muitas instituições e 

lugares são reconhecidos como espaços educacionais e têm responsabilidade 

sobre a educação. Para o estudioso, um contrato social pela educação, que 
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explore todas as possibilidades educativas da cidade e da sociedade, deve ser 

formulado. 

Objetivos específicos: 

Analisar a atuação de páginas e grupos disseminadores de discurso de 

incitação ao ódio e à descriminação em redes sociais (prioritariamente o Twitter 

e o Facebook) 

Identificar estratégias de acolhimento da diferença em discussões ocorridas em 

páginas e grupos que usam a internet para articulação de movimentos sociais, 

voltados à promoção dos direitos humanos; 

Criar indicadores e métricas para avaliação da atuação de grupos 

disseminadores de mensagens de ódio e descriminação e de grupos 

promotores de direitos humanos na internet; 

Reconhecer e sistematizar elementos que possam ser repassados a 

educadores para o uso de redes sociais com seus alunos, com vistas à leitura 

crítica dos conteúdos; publicados e da promoção do entendimento do 

acolhimento da diferença entre os estudantes. 
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OLHARES SOBRE O DIGITAL: NOVAS CONFIGURAÇÕES DE LUTAS E 

RESISTÊNCIA ESTUDANTIS NOS ESPAÇOS DE FORMAÇÃO 

Julio Cesar Roitberg (Mestrado – UFRRJ). 

 

Vivenciando o movimento de ocupação das escolas públicas pelos 

secundaristas no estado do Rio de Janeiro, apresento uma possibilidade de 

leitura da relação entre educação e mídia, através de suas representações em 

suas produções culturais, atos de resistência e de lutas e a sua apropriação 

pedagógica. Através da leitura das postagens nas redes sociais, das 

mensagens trocadas por meio de celulares - registro fotográfico digital -, 

selfies, grafites e pichações -, apresento experiências de aprendizagem 

partindo de ações observadas e vivenciadas nos cotidianos escolares e nos 

múltiplos espaços formativos, potencializados pelo uso do digital. Reforço a 

importância do uso das mídias para a socialização política, para estratégias e 

manifestações de resistência cultural, como recurso pedagógico, utilizando as 

câmeras digitais de celulares, ultrapassando os muros escolares. Pondero 

sobre momentos de formação e de aprendizagem, caracterizados pelo prazer, 

pelo gozo e pela alegria nos múltiplos espaços ludicamente apropriados por 

quem circula, - e habita! - com autonomia, crítica, reflexão, autorização. 

Apresento o uso de equipamentos digitais, para a observação participante e 

registro elaborado tanto pelo pesquisador quanto pelos sujeitos da pesquisa. 

Analiso representações das juventudes estudantis através de imagens 

fotográficas no Facebook; filmagens, no Youtube; áudios gravados e 

armazenados em equipamento e plataformas digitais. Evidencio a utilização da 

mídia digital tanto como recurso pedagógico quanto meio eficaz nas pesquisas 

etnográficas, para o estudo dos deslocamentos e reaproveitamento dos 

diversos espaços educativos, incluindo a internet: um lócus de prazer, de 

fazeres, de mudança política, de lutas sociais, de resistência e intervenção 

cultural pelos jovens do século XXI. 
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CINEMA COMO TRANSGRESSÃO: UMA EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA 

ESTÉTICA  

Pedro Esteves de Freitas (Mestrado – UNIRIO) 

 

A presente pesquisa procura compreender como um grupo de professores em 

formação no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) apreendem conceitos estéticos e artísticos da linguagem 

cinematográfica. Como referenciais teóricos da pesquisa elegi o conceito de 

arte de Giorgio Agamben (2013a; 2013b) e as discussões da linguagem 

cinematográfica de Godard, para os quais a estética é entendida como uma 

prisão que a arte precisa romper.  Busco, nesse contexto, a realização de uma 

pesquisa intervenção (CASTRO, 2008) na própria universidade, através da 

oferta de atividades com os graduandos em disciplinas do curso relacionadas a 

imagem visando perceber os conceitos estéticos que já trazem e como 

conseguem ou não romper com os mesmos no seu processo de formação na 

Universidade. 
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O ENSINO DE MÍDIA, GÊNERO E DIREITOS HUMANOS: O CASAMENTO 

INFANTIL NO BRASIL. Vitória Brito Santos (Mestrado – FEEVALE). 

 

 

A temática aqui apresentada está sendo desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale, do 

qual sou mestranda, e traz como proposta de investigação o entrelaçamento com: a 

construção da identidade infantil; a pobreza; os processos de adultização da infância; 

os Direitos Humanos infantis; as leis de proteção à infância; e o aprendizado dos 

estudantes de Jornalismo e Pedagogia sobre o ensino de gênero, mídia e Direitos 

Humanos, considerando que todos os assuntos serão analisados pensando o 

Casamento Infantil no Brasil. Assim, o tema principal da pesquisa é o Casamento 

Infantil no Brasil pensando a construção da identidade desse sujeito infantil e o 

silenciamento midiático e acadêmico acerca dessa temática. No Brasil, o número de 

Casamentos de meninos e meninas com menos de 18 anos está estimado em 1,3 

milhão (segundo pesquisa da Universidade Federal do Pará (UFP) em parceria com o 

Instituto Promundo realizada em 2013), sendo que 78 mil são casamentos de meninos 

e meninas entre 10 e 14 anos. A pesquisa realizada pelas instituições apontou que o 

país está em 4º colocado no ranking dos países com maior número absoluto de 

casamentos infantis. É uma colocação extremamente preocupante, principalmente 

quando no Brasil não há a questão cultural (no sentido de história de um povo) 

envolvida nos casamentos, ou seja, não pode ser encarado como tradição. A maior 

motivação para está prática está ligada à questão social. Os casamentos ocorrem 

principalmente para conseguir que alguém sustente a família, ter melhores condições 

de vida. A falta de informação sobre essa problemática é praticamente inexistente e 

me leva a refletir que estamos negligenciando esses sujeitos – em um processo de 

não pertencimento enquanto seres sociais de direitos. Deste modo busco 

compreender como o casamento infantil no Brasil acontece e de que maneira tem 

ocorrido, bem como a forma pelas quais os estudantes de Jornalismo e de Pedagogia 

têm sido ensinados e seus entendimentos acerca dessa temática. Tendo como base 

que serão eles os sujeitos comunicantes que auxiliarão no ensino – seja ele formal (na 

escola) ou não formal (através da mídia) – dos sujeitos sobre as maneiras de se coibir 

esse tipo de violência, através de um aprendizado sobre Gênero, Mídia e Direitos 

Humanos. 
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