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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo investigar as possibilidades e os limites da 
autoria de alunos com o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) e das mídias digitais e analisar como estas podem contribuir para o 
desenvolvimento da autoria pelos alunos no processo educativo da escola 
investigada. Apresenta, como justificativa, a importância do tema na realidade atual, 
em que a comunicação, a produção, o uso e o compartilhamento de informações 
estão cada vez mais presentes nas relações sociais e virtuais. Além do mais, são 
poucas as produções acadêmicas sobre o tema, principalmente quando se referem 
à autoria dos alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais. O contexto da 
investigação é uma escola privada da cidade de São Paulo, que, há mais de 10 
anos, desenvolve práticas com o uso das TDIC, entre as quais a Oficina de 
produção de conteúdo multimídia com caráter jornalístico, oferecida aos alunos que 
cursam da 7º série do Ensino Fundamental II até o 3º ano do Ensino Médio. O 
estudo de cunho qualitativo utilizou a técnica de grupo focal com oito alunos e com a 
equipe docente, composta pela professora, coordenadora e dois jornalistas, além da 
aplicação de um questionário para os alunos e uma análise documental, composta 
pelos roteiros da Oficina e o blog produzido pelos alunos. A pesquisa apresentou 
como resultados, que os alunos exercem sua autoria de forma consciente e 
responsável, sob mediação dos professores. Durante o processo de criação e 
produção dos conteúdos, os alunos exercem a autoria de forma individual e coletiva, 
o que permite a colaboração e a interação entre os alunos. Utilizam com frequência 
as TDIC e as mídias digitais para expressarem suas ideias por meio das diferentes 
linguagens e para criação das matérias jornalísticas produzidas, que exigem o 
desenvolvimento da criatividade, da autonomia e de um olhar crítico de seus 
participantes. Desta forma, os alunos deixam de ser consumidores e passam a ser 
produtores de informação, que é compartilhada na rede de conhecimento da cultura 
digital. Além disso, o exercício da autoria mostra-se como uma prática que contribui 
para a construção de conhecimento dos alunos, de forma ativa e participante e 
apresenta perspectivas que potencializam a integração das TDIC e das mídias 
digitais no processo educativo. 
 
 
Palavras-chave: Autoria, Protagonismo, Interação, TDIC, Mídias Digitais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 

This study focuses on researching the possibilities and limits of student authorship 
promoted through the use of digital Communication and Information Technologies 
(CIT) and of digital media. The investigation also analyzes the role of these tools in 
contributing for the development of student authorship in the educational process at 
one selected school. The purpose of this study resides in the relevance of the theme 
today since communication, production, use and sharing of information are 
increasingly more present in social and virtual relationships. Furthermore, there are 
few studies about the topic, and even fewer which analyze student authorship 
through the use of digital media and CIT. The context of study is a private school in 
the city of Sao Paulo, which has been developing practices with digital CIT for over 
10 years. One of such practices is the workshop about production of multimedia 
news content, which is offered from 7th graders to the senior year of high school. 
This is a qualitative study that used focus group protocol involving eight students and 
the teaching team, which included the teacher, the school principal and two 
journalists, besides the application of a questionnaire with the students and a 
documental analysis based on the workshop planning and the students’ blog. Results 
showed that students exert their authorship with responsibility and awareness, with 
the help of teachers’ mediation. During the process of creation and content 
production, students exert their authorship both individually and collectively, which 
allows for collaboration and interaction among them. They frequently resort to digital 
media and CIT to express their ideas through a number of different languages, and 
for the creation of news stories - which requires the development of creativity, 
autonomy and a critical view from their participants. Hence, students are no longer 
consumers: they start to be the producers of information which is shared in the 
knowledge network of the digital culture. It also shows that exercising authorship is 
the type of practice that contributes to build knowledge with the students in an active 
and engaged manner and presents viewpoints that enhance the integration of digital 
media and CIT in the educational process. 
 
 
Key words: Authorship, Protagonism, Interaction, Digital CIT, Digital Media 
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____________________ 
 

INTRODUÇÃO 
____________________ 

            

 
A introdução apresenta um panorama geral da pesquisa e objetiva 

contextualizar o leitor sobre a construção da investigação ao partir da trajetória 

acadêmica e profissional da investigadora num primeiro momento, para 

posteriormente, delinear a problemática e os objetivos que nortearam o 

desenvolvimento do estudo, assim como a justificativa e a estrutura da dissertação. 
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1. Trajetória acadêmica e profissional 

O percurso da minha trajetória acadêmica iniciou-se nos tempos da 

graduação, entre os anos de 2006 a 2009. Fiz o curso de Comunicação e Multimeios 

na PUC-SP, pois sempre me interessei pela área comunicacional e pelas 

tecnologias, interesses que me influenciaram na escolha do curso. A graduação em 

Multimeios foca a convergência das mídias, utilizando as novas tecnologias dos 

meios de comunicação. 

Assim, o meu primeiro trabalho de pesquisa se realizou durante a Iniciação 

Científica, com a orientação da Profa. Dra. Maíra Spanghero. Intitulado “Entre 

interfaces e membranas: a comunicação do corpo com as artemídias”, a pesquisa 

tratou das manifestações artísticas que se utilizam da tecnologia digital como 

suporte, e que causam ao usuário experiências sensório-motoras e cognitivas, por 

meio da interação e imersão, que transformam toda a comunicação do corpo, seja 

ela interna ou externa. Para a realização desta pesquisa, levou-se em consideração 

a Teoria do Corpomídia das teóricas Christine Greiner e Helena Katz e um estudo 

sobre corpo, comunicação, interface, membrana e artemídia. 

Outro trabalho de pesquisa realizado, o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), teve orientação do professor Marcelo Prioste. Desta feita, o tema pesquisado 

foi o design gráfico e a mais popular amostra de arte do Brasil, a Bienal de Artes de 

São Paulo. Com o título, “A presença do design pós-moderno nos cartazes da Bienal 

de Artes de São Paulo entre 1987 a 2008”, a pesquisa focou na importância do 

cartaz no meio comunicacional, com um estudo sobre os dez últimos cartazes da 

Bienal no período selecionado, relacionando-os com o design pós-moderno, por 

meio de técnicas e de elementos gráficos como a fotografia, a ilustração e a 

tipografia. 

O desenvolvimento desses dois trabalhos focados na área de comunicação 

foi importante no sentido de vivenciar a pesquisa, ou seja, buscar o entendimento de 

questões específicas à luz de teorias, desvelando fatos que me permitiram ampliar e 

aprofundar um determinado tema. 

Foi no último ano de graduação, em 2009, que iniciei meu percurso na área 

de Educação, com ênfase em Tecnologia e Formação de Educadores. Atuando junto 

a uma equipe de especialistas que desenvolvem projetos voltados para temas como: 
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inclusão digital, educação a distância, formação de educadores e de gestores para o 

uso da tecnologia.  

Foi atuando como estagiária, que iniciei meu trabalho no Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Elizabeth B. de 

Almeida. O objetivo do projeto era a formação de gestores e professores do Centro 

Paula Souza1 que engloba as FATEC (Faculdades de Tecnologia de São Paulo) e 

ETEC (Escolas Técnicas) para o uso das tecnologias. O projeto foi uma parceria da 

PUC-SP, com o Centro Paula Souza e a Microsoft e, iniciado em setembro de 2008 

e concluído em setembro de 2009. 

 Sendo este meu primeiro contato com a área educacional, ainda não tinha a 

dimensão de que meu interesse pela Educação iria se intensificar a cada projeto de 

que participaria. Ainda no final de 2009, fui convidada para ser monitora de um curso 

de especialização da COGEAE (Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão) da PUC-SP, chamado "Formação de Orientadores na 

Aprendizagem para EaD" para os professores do Centro Paula Souza.  

Ao mesmo tempo, trabalhava como assistente pedagógica no projeto Aula 

Interativa, uma parceria do Instituto de Pesquisas Eldorado e da Dell Computadores. 

Visava a inclusão digital dos professores e gestores das 26 escolas estaduais no 

município de Hortolândia (interior de São Paulo), por meio do uso da lousa digital e, 

posteriormente, do uso de laptops educacionais em sala de aula. O projeto teve 

início em agosto de 2009 e foi finalizado em dezembro de 2011. 

No segundo semestre de 2010, participei como professora assistente do 

Curso de Formação Específica do Concurso Público para professores de Educação 

Básica II, sendo esta a terceira fase do concurso público. Foi um curso à distância, 

em que usávamos o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) Brainhoney e com 

alguns encontros presenciais. Este curso foi uma ação da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, realizada pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 

Professores. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O Centro Paula Souza é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo, composta por uma 
rede de Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) e Faculdades de Tecnologia (FATEC) em cerca de 169 
municípios paulistas. Para saber mais, acesse: http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/. 
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Ainda no final de 2010, atuei como tutora e técnica no Projeto Um 

Computador por Aluno (UCA)2 e do qual estou participando até o momento. Este 

projeto do Ministério da Educação (MEC) me chamou a atenção, por ser algo 

inovador ao envolver várias universidades brasileiras com o objetivo de realizar a 

inclusão digital da população, tão carente tecnologicamente, além de promover o 

uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Para isto, o Projeto UCA desenvolveu ações de formação dos professores, que 

propiciou a criação e socialização de práticas pedagógicas entre as equipes gestora 

e docente das escolas, assim como a construção do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) das escolas, aliado às possibilidades educativas do uso do laptop educacional 

(BRASIL, 2009).  

É valioso conhecer as escolas que possuem e utilizam o laptop, pois, mesmo 

com a imensa diferença regional e econômica no Brasil, ainda assim conseguimos 

alguns ganhos significativos com as práticas pedagógicas realizadas em sala de 

aula com o uso do laptop (MENEZES et al., 2012; ALMEIDA; PRADO, 2011; 

MENDES, 2008), o que torna uma experiência interessante em relação ao 

aprendizado dos alunos. 

Mas o processo de apropriação das TDIC pelos professores, tanto no UCA 

como em outros projetos, não é simples. Exige que o professor reveja sua prática, 

domine as funcionalidades e as operações dos recursos tecnológicos, para assim 

identificar as potencialidades pedagógicas e incorporá-los em sua prática 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011).  

Em todos os projetos de que participei, observei que a apropriação das 

tecnologias nas práticas pedagógicas dos professores, no trabalho dos gestores e 

na construção de conhecimento pelos alunos não se concretiza com ações 

imediatas e de curto prazo. O simples fato de ter e usar as tecnologias na sala de 

aula não provoca mudanças no processo de aprendizagem e no currículo, pois a 

integração das tecnologias ao currículo e à aprendizagem vai além do uso e torna-se 

um desafio para os educadores da área. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 O UCA foi um projeto iniciado em 2007 no Brasil e baseado na concepção do OLPC (One Laptop 
per Child), em que cada aluno de escola pública (participante do projeto) recebe um computador 
portátil de baixo custo para ser utilizado em suas aulas, auxiliando em seu aprendizado e propiciando 
sua inclusão na cultura digital. Para conhecer mais o projeto, acesse: www.uca.gov.br/  
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Diante desta visão e ainda atuando no Projeto UCA, senti necessidade de 

avançar os meus estudos e me centrar na área educacional, para aprofundar os 

conceitos e as teorias, e assim continuar fazendo um trabalho embasado em novos 

conhecimentos. Assim, no segundo semestre de 2011, ingressei no curso de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, 

com o objetivo de conhecer com mais afinco, a relação das tecnologias com o 

currículo e refletir sobre possíveis mudanças na educação, baseadas na atual 

sociedade digital. 

2. Problemas e Objetivos 

A sociedade, do início do século XXI, é marcada pelo impacto das tecnologias 

e da comunicação, e, ao mesmo tempo, pelo excesso de informações, velocidade, 

novidades e transformações. Em meio a correria do dia a dia, temos a possibilidade: 

(1) de manter contato com várias pessoas, inclusive de outras nacionalidades; (2) 

usar diferentes ferramentas e mídias de forma síncrona ou assíncrona; (3) estar 

conectados e informados, em tempo real, por meio da Internet, em diferentes 

suportes, como o celular, o netbook e o tablet, por exemplo. 

Este modo de viver faz parte do cotidiano de muitas pessoas, especialmente 

das crianças e dos jovens que têm mais facilidade em conciliar, ao mesmo tempo, 

as diversas tecnologias. Mesmo na escola, os alunos digitais não deixam a 

tecnologia de lado e estão sempre conectados, comunicando-se pelas redes sociais 

e pelos SMS3.  

A escola, muitas vezes, realiza ações que ignoram o uso das tecnologias 

digitais pelos alunos em sala de aula, ao invés de explorar seus recursos a favor da 

construção de conhecimento e do desenvolvimento intelectual de cada um. Por que 

isto ocorre? De que forma o professor pode trabalhar com as amplas possibilidades 

que as TDIC proporcionam? Como o aluno pode ser instigado a ter uma atitude ativa 

no seu processo de aprendizagem?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 O SMS (Short Message Service) é o serviço de mensagens curtas (em texto) disponível nos 
aparelhos celulares. No Brasil, ficou conhecido popularmente como torpedo. 
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 Diante desta realidade, a presente pesquisa busca investigar a autoria dos 

alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais durante o processo educativo. 

Assim, o problema central da pesquisa está baseado na seguinte questão: 

• Na escola investigada, quais são as possibilidades e os limites da autoria 

de alunos participantes de uma Oficina de produção de conteúdo, com o 

uso das TDIC e das mídias digitais? 

A busca por respostas para esta questão delineou-se por meio de uma 

pesquisa qualitativa numa escola privada da cidade de São Paulo, que oferece aos 

seus alunos, entre outras atividades de uso das TDIC, uma Oficina de produção de 

conteúdo, com características de viés jornalístico, que se constitui como objeto de 

estudos deste trabalho. 

Esta investigação apresenta, como objetivo geral, identificar as possibilidades 

e os limites da autoria de alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais e analisar 

como estas podem contribuir para o desenvolvimento da autoria pelos alunos na 

escola investigada. Para esta identificação, foi realizado um grupo focal com os 

alunos e os professores, além da aplicação de questionário aos alunos, da análise 

documental e da observação dos encontros. 

Os objetivos específicos buscam identificar as possibilidades e os limites da 

autoria dos alunos, assim como analisar como as TDIC e as mídias digitais podem 

contribuir para o desenvolvimento do exercício da autoria pelos alunos da escola 

investigada. 

3. Justificativa 

As transformações da ciência e da tecnologia no século XX e início do século 

XXI ocasionaram grandes mudanças sociais, principalmente com o computador e a 

rede mundial de Internet que se popularizam a cada ano com mais intensidade, 

tornando seu uso e acesso mais democratizado. 

De acordo com pesquisas publicadas no site CMAIS (FUNDAÇÃO PADRE 

ANCHIETA, 2012), o Brasil tem a quinta população online do planeta, perdendo 

apenas para China, Estados Unidos, Índia e Japão. Outras pesquisas comprovam 
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este uso considerável da Internet, como a da IAB Brasil (2012) que indica ser a 

Internet a mídia mais consumida pelos brasileiros (cerca de 36% da população), 

que, em média, navegam vinte horas semanais, com atividades que geralmente 

envolvem a comunicação e as mídias digitais, como assistir vídeos, conversar por 

meio de mensagens instantâneas, ler email ou navegar em redes sociais. Para 62% 

dos brasileiros, tanto da classe baixa, quanto da alta, navegar pela Internet tornou-

se a atividade predileta quando se tem um tempo livre.  

Com a popularização no uso das tecnologias, em especial dos computadores 

e da Internet, percebe-se que a relação entre as pessoas mudou, assim como a 

dimensão espaço-temporal, o modo de trabalhar, de aprender e produzir 

conhecimentos, surgindo conceitos como mobilidade e interatividade.  

A escola é um espaço que reflete e reproduz a sociedade e também pode 

atuar em sua transformação, em seus fatos sociais, culturais, políticos e 

econômicos. Desta forma, as TDIC e as mídias digitais não poderiam deixar de ser 

incorporadas pelo âmbito escolar, como afirmam Silva e Almeida (2011): 

Com a popularização da Internet, o uso de tecnologias na educação sofreu 
um grande impulso e, em poucos anos, assistiu-se a uma multiplicação de 
projetos, nos diversos segmentos educacionais, relacionados à utilização 
das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) em atividades 
de ensino e aprendizagem. Os educadores passaram a discutir e a 
pesquisar as novas possibilidades que a Internet e as mídias digitais podiam 
exercer na educação. Como consequência, a utilização das TDIC se 
disseminou com mais intensidade no cotidiano da educação, e, pouco a 
pouco, elas começaram a ser apreendidas pelos professores, o que não 
ocorreu com as gerações anteriores, cujas tecnologias de educação 
envolviam o uso de rádio ou TV. O cenário atual de uso das tecnologias na 
educação indica novas possibilidade e tendências (SILVA; ALMEIDA, 2011, 
p. 29). 

 

A afirmação de Silva e Almeida (2011) em relação ao uso das TDIC e da 

Internet na escola encontra-se em consonância com a Pesquisa TIC Educação 

20104 elaborada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC.br). De acordo com a pesquisa, o uso das tecnologias em sala 

de aula vem crescendo gradativamente nas escolas públicas, sendo que 30% das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 A Pesquisa TIC Educação 2010 é a primeira edição da Pesquisa sobre o uso das tecnologias da 
informação e comunicação nas escolas brasileiras, realizada pelo Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br). Esta pesquisa foi realizada somente em 
escolas públicas, entre os meses de agosto e novembro de 2010. Disponível em: 
http://www.cetic.br/tic/educacao/2010/index.htm. Acesso em: 27 jun. 2012. 
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escolas municipais e 18% das estaduais fazem uso do computador e da Internet no 

laboratório da escola, pelo menos uma vez por semana. 

Os professores também estão envolvidos com as tecnologias, como aponta a 

pesquisa do CETIC.br (2010), na qual 63% dos entrevistados se mostraram 

confiantes e com conhecimento suficiente em usar o computador e a Internet em 

atividades criadas em sala de aula. O gráfico 1, apresenta o percentual das 

atividades desenvolvidas pelos professores com uso do computador e de seus 

recursos:  

Gráfico 1: Uso do computador e da Internet pelo professor nas atividades com os 

alunos

 
FONTE: http://www.cetic.br/tic/educacao/2010/index.htm 

 
 

O gráfico 1 da Pesquisa TIC Educação 2010 apresenta uma diversidade de 

atividades desenvolvidas pelos professores com os estudantes em sala de aula, 

utilizando o computador e a Internet. Fica visível que as principais atividades 

envolvem o ensino para uso do computador e as pesquisas na Internet. Porém, 
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outras atividades comuns, como interpretação de texto, exercícios, debates ou 

apresentações dos alunos com o uso do computador são pouco realizadas.  

Em 2011, ocorreu a segunda edição da pesquisa TIC Educação. Em relação 

à prática docente com o uso de computador e Internet na sala de aula, constatou-se 

que as principais atividades ainda continuam sendo o ensino aos alunos para o uso 

do computador e a realização de pesquisas em livros, revistas e Internet, como 

mostra a tabela a seguir: 

Tabela 1: Principais atividades em sala de aula com a utilização do computador  

e da Internet (tabela adaptada) 

Ensinar os 
alunos a 

usar 
computador 

e Internet 

Pesquisa de 
informações 

em livros, 
revistas e/ou 

Internet 

Projetos ou 
trabalhos sobre 
um tema (como 

aquecimento 
global, Copa do 
Mundo, Dia das 

Mães, etc.) 

Produção de 
materiais pelos 

alunos (textos de 
diferentes 
gêneros, 

desenhos, 
maquetes, 

relatórios, etc.) 

Realizar jogos 
educativos 

Contribuir com a 
comunidade por 
meio de projetos 
temáticos (como 

projetos 
ambientais) 

Percentual 
(%) 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

TOTAL 64 36 43 57 39 61 34 66 27 73 22 78 
 

Aula 
expositiva 

Exercícios para 
prática do 
conteúdo 

exposto em 
aula 

Organização de 
atividades em 

grupo e 
trabalho 

colaborativo 
entre os 
alunos? 

Interpretação de 
textos 

Debates, 
apresentações 

feitas pelos 
alunos para 

toda a classe 

Apoio 
individualizado a 

alguns 
estudantes para 

que possam 
alcançar o 
restante do 

grupo 

Percentual 
(%) 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

TOTAL 27 73 24 76 27 73 18 82 24 76 14 86 

 

FONTE: http://www.cetic.br/educacao/2011/ 

 

Dentre as categorias levantadas na pesquisa de 2011, observa-se que houve 

um menor uso de alguns tipos de atividades em relação ao ano de 2010, como: (1) 

projetos ou trabalhos sobre um tema (4% a menos); (2) produção de materiais pelos 

alunos (1% a menos); (3) realizar jogos educativos (5% a menos); (4) contribuir com 

a comunidade por meio de projetos temáticos (4% a menos); (5) ensinar os alunos a 

usar o computador (2% a menos); (6) pesquisa em livros, revistas e internet (1% a 

menos). 

Outras atividades foram mais realizadas de um ano para outro, o que não 

significa ter propiciado um ganho benéfico em relação ao aprendizado dos alunos, 
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pois as aulas expositivas aumentaram 3%, assim como os exercícios para prática do 

conteúdo exposto em aula, com 1% de aumento. Uma atividade – essencial para a 

formação crítica do aluno – ganhou maior relevância neste período de pesquisa: os 

debates e apresentações feitas pelos alunos para toda a classe tiveram o aumento 

de 2%, ainda considerado pouco significativo. 

De acordo com o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Sérgio Abranches (2008)5, a Internet apresenta inúmeras possibilidades de uso, mas 

nem sempre apresenta um aproveitamento satisfatório.  

A internet tem se apresentado como um grande campo de práticas distintas 
e diversas, com ampla possibilidade para a Educação. Entretanto, isto não 
quer dizer que haja um aproveitamento de suas possibilidades, tanto por 
alunos quanto por professores. É preciso ainda um processo de formação 
específica para o uso pedagógico da Internet, como de todas as atuais 
tecnologias da informação e comunicação, a fim de que a Educação possa 
aproveitar estas possibilidades (ABRANCHES, 2008). 

Assim, o uso do computador, da Internet e de outras mídias digitais, 

alavancou novos desafios ao contexto escolar. São desafios de variados graus de 

complexidade, que vão desde os básicos, de ordem técnica das ferramentas até os 

desafios mais complexos, sobre como fazer um uso pedagógico que propicie a 

integração entre as tecnologias e o currículo de forma que potencialize a 

aprendizagem dos alunos.  

O processo de formação do professor, ressaltado por Abranches (2008), 

torna-se essencial para um melhor entendimento e utilização das tecnologias digitais 

durante as aulas, pois implica um repensar de suas práticas, ocasionando mudanças 

para atender essa nova realidade constituída por alunos que possuem maior 

interesse e facilidade no manuseio das tecnologias.  

A formação do professor não deve enfatizar apenas a parte técnica, de 

exploração do computador e de seus softwares, mas ser desenvolvida com base na 

prática pedagógica, fazendo com que o professor possa refletir sobre as práticas 

realizadas com seus alunos e transformá-las no sentido de favorecer a 

aprendizagem ativa dos alunos por meio do exercício da autoria.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Entrevista do professor adjunto Sérgio Abranches (UFPE) concedida ao site RioMídia em 
30/09/2008, referente à sua mesa-redonda “Autoria e plágio na Era Digital”, durante o 2º Simpósio 
Hipertexto e Tecnologias na Educação: Multimodalidade e Ensino, promovido pela UFPE em Recife, 
no mesmo ano. Disponível em: http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/portal/riomidia/index.asp?idioma=1. 
Acesso em: 04 jul. 2012. 
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Além do mais, o processo de formação torna-se mais efetivo, se ocorrer no 

cotidiano dos professores, respeitando as especificidades do contexto, 

contemplando ações que utilizam as TDIC e as mídias digitais para possibilitar a 

reflexão sobre as ações desenvolvidas e assim poder reconstruir sua prática 

docente (Almeida; Prado, 2010; Prado; Valente, 2003). É importante ressaltar que 

essa formação deve ser alinhada ao contexto da escola, envolvendo todos os seus 

membros, como aponta Imbernón (2000): 

A formação é tanto mais efetiva quanto mais se aproxima do contexto 
organizacional do trabalho (formação na escola) [...] os professores só 
mudam suas crenças e atitudes de maneira significativa quando percebem 
que o novo programa ou a prática que lhes são oferecidos repercutirão na 
aprendizagem de seus alunos (IMBERNÓN, 2000, p.76). 

 

É preciso que o professor entenda que essas tecnologias, se bem 

empregadas, favorecem mudanças na prática docente e causam benefícios 

pedagógicos à aprendizagem do aluno. 

As possibilidades das atividades pedagógicas com o uso das TDIC e das 

mídias digitais são inúmeras, porém “não se restringem à exploração de recursos 

computacionais e navegação a esmo na Internet, nem ao uso dessas tecnologias 

em determinadas áreas de conhecimento e tampouco se limita à integração entre 

disciplinas” (ALMEIDA, 2005, p. 39), conforme vimos nas pesquisas citadas 

anteriormente. 

O uso pedagógico das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) e das mídias digitais exige o compromisso do professor em propiciar aos 

alunos o desenvolvimento da aprendizagem significativa, por meio da investigação, 

da pesquisa e da resolução de problemas que envolvam seu contexto, consolidando 

o exercício da dúvida e o entendimento das ações, de forma crítica e construtiva.  

A aprendizagem significativa com o uso das TDIC e das mídias digitais é 

desenvolvida a partir (1) da integração entre os conhecimentos que os alunos 

trazem de seu cotidiano, (2) da pesquisa de informações em diferentes fontes, (3) do 

registro do processo da construção de conhecimento, (4) do questionamento dos 

colegas e professores, (5) da compreensão do erro e da reconstrução de sentido, do 

currículo construído na ação, tal como o desenvolvimento de projetos, entre outras 

estratégias (ALMEIDA; VALENTE, 2011).   
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O exercício da autoria, em que o aluno é o sujeito que faz e que constrói algo 

na ação, contribui com o processo de construção do conhecimento e com a 

aprendizagem, tornando os alunos mais ativos e participativos em sala de aula. O 

tema da autoria tem sido aprofundado e incentivado em alguns programas do 

Ministério da Educação (MEC), como o curso Mídias na Educação6, a TV Escola7 

(NEVES, 2005) e o Projeto UCA (MOURA, 2010)8. 

Muitos pesquisadores como Almeida (2005), Neves (2005), Ricardo e 

Vilarinho (2006), Demo (2008), Angelini (2009), Silva (2010a), Almeida e Valente 

(2012), dentre outros, estudam a integração das tecnologias às práticas 

pedagógicas e relacionam em seus trabalhos a construção da autoria. Numa 

perspectiva mais geral do conceito de autoria que não necessariamente considera 

as TDIC podemos citar Foucault (2002) que faz um panorama da figura do autor na 

criação textual. 

A conferência apresentada por Foucault à Société Française de Philosophie, 

em 1969, originou o livro “O que é um autor?”. Neste, Foucault (2002) discorre, de 

modo crítico, sobre a noção de autor e suas implicações, além de sua 

representatividade na relação com o texto escrito. Para ele, a autoria constitui um 

momento de individualização na história das ideias, dos conhecimentos, das 

ciências, das literaturas e da filosofia. O capítulo da fundamentação teórica aborda 

outras características sobre a autoria. 

Para ampliar o conhecimento sobre o interesse pelo assunto da autoria dos 

alunos no contexto escolar, foram realizadas pesquisas no banco de teses da 

CAPES9. No total, foram realizadas três buscas com palavras chaves distintas que 

resultou em 77 trabalhos. Houve, porém, intersecções nos resultados, conforme a 

figura 1 abaixo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 O curso de especialização Mídias na Educação é um programa à distância, para os professores da 
educação básica, com a intenção de formá-los para o uso pedagógico das TDIC. Para saber mais, 
acesse o site: http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/# 
7 A TV Escola é um canal de educação que busca auxiliar os professores em sua ação pedagógica 
quanto em sua formação. Acesse: http://tvescola.mec.gov.br/ 
8 A apresentação de Moura foi realizada no 3º Wokshop de Disseminação - Preparando para 
Expansão: Lições para experiência piloto brasileira na modalidade Um Computador por Aluno 
realizado pelo MEC em novembro de 2010. Acesse: 
http://www.uca.gov.br/institucional/noticiasWorkshopSalvador.jsp 
9 Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/. Acesso em 21 dez. 2012. 
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Figura 1: Resultados no banco de teses da CAPES 

 
 

O primeiro levantamento foi realizado com as palavras: “autoria, alunos, TIC” 

e surgiram 42 resultados. Dentre eles apenas cinco trabalhos falavam da construção 

da autoria pelos alunos e/ou pelos professores, em diferentes contextos e uso das 

TDIC.  

A segunda busca foi realizada com as palavras “autoria, alunos, mídias, 

tecnologias”, que resultou em 27 pesquisas de mestrado e doutorado e apenas sete 

trabalhos estavam relacionados com o tema da autoria. Dois deles, porém, estavam 

incluídos no primeiro levantamento e, desta forma, consideraremos apenas cinco 

trabalhos.  

Por fim, foi realizada uma terceira busca, com as palavras “autoria, alunos, 

protagonismo, tecnologia”, em que surgiram oito resultados. Dentre eles, apenas 

dois trabalhos tinham como base o tema tratado nesta investigação. 

Consideraremos, entretanto, apenas uma pesquisa pelo fato de uma delas já ter sido 

citada na segunda pesquisa realizada no site da CAPES.  

Assim, as três pesquisas resultaram em 77 trabalhos, mas apenas 11 estão 

relacionados com a construção da autoria dos alunos por meio do uso das TDIC e 

mídias digitais, o que indica a carência da produção nesta linha de pesquisa. Dentre 

este resultado final, destacam-se as seguintes dissertações e teses sobre a autoria 

em diferentes facetas, as que se aproximam desta proposta de investigação e 

indicam a relevância do recorte ora assumido. 
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Ramos (2005), em sua pesquisa, explora os processos de aprendizagem por 

meio do aprender-fazendo, com a produção de mídias digitais e impressas pelos 

alunos da escola. Em todos os canais interativos realizados, havia como base a 

pesquisa, o compartilhamento e o uso da Internet como apoio à autoria dos alunos, 

sempre com ações coletivas e individuais. Diferentemente do contexto aqui 

investigado, os alunos do estudo de Ramos eram excluídos social e 

tecnologicamente e, talvez pela novidade do uso das ferramentas e por outros 

problemas enfrentados na escola, como greves sucessivas, todos se mobilizavam e 

participavam ativamente dos canais interativos. Enquanto que, nesta pesquisa, é 

analisada uma Oficina que visa produção de conteúdos multimídias, envolvendo não 

apenas o espaço da escola, mas também o seu entorno. 

Pelógia (2007) em sua dissertação investiga a interação em sala de aula entre 

a professora-pesquisadora, os alunos e o tutor multimídia durante os processos de 

ensino e aprendizagem que ocorriam presencialmente, com a utilização de um 

software de autoria. A pesquisadora aponta que a sala de aula se torna um ambiente 

produtivo, em que a parceria entre os alunos é ampliada, assim como a autonomia. 

O professor torna-se mediador e autor durante o trabalho pedagógico, pois o uso 

dos softwares de autoria exige outros cuidados em relação à elaboração das tarefas, 

por oferecer muitos recursos multimídias. O uso específico de um software de 

autoria é a característica que distingue esta investigação, que trata de uma Oficina 

em que os alunos aprendem na ação (aprender-fazendo) e utilizam diferentes 

softwares com a finalidade de dar um tratamento específico às produções, como 

edição de vídeo ou produção de animação.! 

Santos (2008) apresenta em sua pesquisa uma proposta pedagógica para um 

curso de formação de professores que trabalha com alunos surdos no ensino formal. 

O trabalho foi dividido em três dimensões: pedagógica, política e tecnológica. Nesta 

última dimensão, os professores são tratados como autores do material didático e 

recebem formação em linguagens de autoria, com a utilização das TIC. Este estudo 

se diferencia da presente pesquisa na questão da autoria dos sujeitos, pois os 

professores que são os autores no contexto apresentado, enquanto que os alunos 

surdos contribuíram com ideias e sugestões para a melhoria do sistema de autoria 

utilizado por seus professores. 
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Lima (2008) buscou entender a construção dos saberes colaborativos com o 

uso das tecnologias digitais nas mediações pedagógicas, em um curso à distância, 

oferecido em 2007. A pesquisadora afirma que os saberes colaborativos são 

desenvolvidos com base na autoria e na coautoria, assim como na utilização das 

ferramentas da Web 2.0 que ainda precisam ser mais exploradas pelos docentes. 

Esta pesquisa apresenta semelhanças com a presente investigação, no sentido de 

apresentar a autoria como um meio para a construção do saber coletivo. 

Barros (2009) em sua pesquisa apresenta a concepção da autoria na 

elaboração das fanfics (ficção criadas por fãs), que são uma produção escrita 

relacionada a mangás, animes ou filmes, publicada em blogs e sites, e que terceiros 

alteram o trabalho como forma de aprimorar o estilo da escrita. Assim, torna-se uma 

autoria compartilhada, de autores e coautores. A pesquisa de Barros não está 

relacionada com o contexto escolar, além de apresentar apenas o estudo de autoria 

de textos escritos. 

Silva (2010b) investiga, em sua dissertação, a pedagogia da autoria 

(formação com autoria e formação do aluno-autor) nas interfaces da Internet, assim 

como as possíveis práticas pedagógicas com o uso das TIC.  Apresenta, como 

resultados da pesquisa, que a pedagogia da autoria favorece o domínio das TIC, 

assim como a curiosidade e a criatividade. Neste sentido, a dissertação traz 

contribuições para esta investigação, ao enfatizar as possibilidades didáticas da 

formação do aluno autor, porém trata da autoria apenas nas interfaces da Internet, 

características que o distingue deste estudo que também apresenta produções 

impressas realizadas pelos alunos no contexto investigado. 

Nunes (2011) analisa um curso do Proinfo Integrado (SEED/MEC) voltado à 

formação dos docentes com o uso das TIC que propicia a autoria de professores e 

alunos, conduzindo a mudanças de uma escola reprodutora para uma escola autora. 

O pesquisador, porém, afirma que não encontrou inovações pedagógicas com o uso 

das tecnologias digitais. 

Araújo (2011), em sua pesquisa, realiza uma análise sobre o uso das TIC nas 

escolas de Alagoas, no período anterior da implementação dos laptops educacionais 

do Projeto UCA. Os resultados apontam que os computadores não fazem parte do 

dia a dia das escolas, mas os alunos, professores e gestores apresentaram grandes 
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expectativas em relação à aprendizagem e à integração das TDIC nas escolas. 

Durante este processo, o pesquisador ressalta que a integração das tecnologias e 

mídias ao currículo favorece a formação de alunos-autores, o que traz aspectos 

semelhantes com este estudo. 

Ribeiro (2011) em sua dissertação trabalha com o uso do Audacity (programa 

para a produção de arquivos de áudio) nos processos de ensino e aprendizagem em 

uma escola municipal de Belo Horizonte, numa perspectiva de colaboração e autoria 

individual e coletiva dos alunos e professores. Com os resultados, constatou que os 

alunos estão preparados para usar as tecnologias em sala de aula, mas a escola 

ainda enfrenta dificuldades em sua integração ao currículo. Compreende, porém, a 

necessidade de mudanças em seus métodos para o uso pedagógico das TIC. 

Diferentemente do contexto desta investigação, a pesquisa de Ribeiro enfatiza a 

autoria com o uso de um software específico. 

Alves (2011) apresenta um estudo sobre sistemas de autoria que estimulam o 

processo de produção do aluno com a criação de filmes de animação. Como 

resultado, mostra que os alunos de diferentes faixas etárias se apresentaram 

interessados em explorar e construir suas animações e ressalta a viabilidade do 

desenvolvimento de novos sistemas de autoria. Neste sentido, a presente pesquisa 

compartilha das mesmas ideias em relação ao processo de produção dos alunos. 

Roque (2011) busca identificar e analisar as implicações da autoria na 

Internet e o processo de letramento digital vivenciado por sujeitos em um ambiente 

virtual, pois o contexto da pesquisa foi um curso de Pedagogia a distância. Os 

resultados possibilitaram a análise das interações discursivas estabelecidas e a 

reflexão sobre os diferentes letramentos utilizados em espaços de autoria. O estudo 

de Roque se distingue desta pesquisa, pelo fato de a construção da autoria ter sido 

a distância, mas que ainda assim, garantiu produções individuais e coletivas com 

diferentes linguagens. 

Diante do panorama apresentado, estudos de Ramos (2005), Pelógia (2007), 

Santos (2008), Silva (2010b), Nunes (2011) e Roque (2011) evidenciam as 

mudanças que as tecnologias da informação estão provocando, não apenas no 

cotidiano das pessoas, mas na sala de aula e na forma de ensinar. A convergência 

das mídias e das tecnologias proporciona inúmeras práticas pedagógicas que 
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potencializam os processos de ensino e aprendizagem mais prazerosos e 

significativos para os alunos e a formação de alunos-autores pode ser um caminho 

satisfatório para tal. 

Desta forma, a investigação busca identificar e analisar a construção da 

autoria, um tema relevante na atual Era da Informação (CASTELLS, 2009) e que 

auxilia no processo de aprendizagem, de forma significativa. Assim, buscam-se 

novas perspectivas para o assunto, de forma que possa contribuir na construção de 

uma educação crítica e participativa dos alunos com o uso das tecnologias. 

4. Estrutura da dissertação  

Esta dissertação está estruturada em introdução e quatro capítulos. A 

introdução traz a trajetória acadêmica e profissional da investigadora e apresenta o 

problema, os objetivos e a justificativa da pesquisa. 

 No primeiro capítulo, apresento o contexto da investigação, em que abordo 

como foi realizada a escolha pela escola, suas características e apresento a Oficina 

que é o foco da pesquisa. 

No segundo capítulo, discorro sobre o referencial teórico que apresenta 

perspectivas para o problema da pesquisa: (1) o construcionismo; (2) a tecnologia, a 

comunicação e as mídias na escola; (3) a autoria e a produção de conhecimento e 

(4) o protagonismo e a interação. 

O terceiro capítulo introduz a metodologia utilizada para a realização da 

investigação, baseada na abordagem qualitativa. 

O capítulo final aborda a análise e discussão dos dados, à luz dos autores 

estudados na abordagem teórica. 

Para finalizar, teço algumas reflexões e considerações finais sobre a 

pesquisa, além de apontar perspectivas que deem continuidade no estudo do tema 

investigado. 
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____________________ 
 

CAPÍTULO I 
 O contexto da investigação 

____________________ 

 
O presente capítulo apresenta o contexto em que a pesquisa foi realizada. 

São explicitadas as causas que foram fundamentais na escolha da instituição 

escolar, assim como seu cenário geral, suas principais características e sua 

infraestrutura tecnológica. 

Uma das atividades extracurriculares da escola é o foco desta investigação, a 

Oficina de produção de conteúdo multimídia. Seu funcionamento e seus objetivos 

também são apresentados para um melhor entendimento. 
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1.1. A escolha pelo local 

As tecnologias digitais de informação e comunicação, assim como as mídias 

veiculadas por essas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, principalmente das crianças e dos jovens que possuem mais facilidade em 

manuseá-las.  

A geração deste início de século nasceu sob o sistema da Internet e das 

tecnologias digitais, e, com isso, possui um modo de viver mais acelerado, ao fazer 

várias atividades ao mesmo tempo. Um adolescente, por exemplo, assiste TV 

enquanto conversa no bate-papo de uma rede social, faz pesquisa para a escola, 

responde o SMS que chega a todo momento em seu celular, enquanto suas músicas 

prediletas estão em processo de download.  

Este modo de viver conectado e com multitarefas, não é apenas em casa, 

mas em todo lugar e até mesmo na escola. Praticamente, todos os alunos levam seu 

celular para a sala de aula, onde acessam as redes sociais e o Google e assim, 

estão num constante processo de troca de informações. 

Com alunos digitais, a escola precisa se atualizar tecnologicamente para 

atender as necessidades dos seus estudantes e torná-la um lugar interessante, que 

potencialize a aprendizagem com o uso das tecnologias e desperte os interesses e a 

vontade de aprender, de fazer e de transformar usando as linguagens midiáticas que 

fazem parte do cotidiano. 

A escola escolhida para esta investigação mostra-se de acordo com esta 

proposta, pois investe no uso pedagógico das tecnologias e estimula seus alunos a 

fazer uso delas, de forma consciente, criativa e crítica. A seguir, parte-se para a 

apresentação dos objetivos e a infraestrutura da escola, que demonstra como isto 

vem sendo construído em seu projeto de uso pedagógico das tecnologias. 

1.2. A escola escolhida 

O contexto selecionado para a investigação trata de uma escola privada, 

localizada na cidade de São Paulo. A escola, com mais de cem anos de existência, 

foi fundada por imigrantes italianos e uma das principais formas de manter a 
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tradição, é promover o ensino da língua italiana e portuguesa, desde as séries 

iniciais. 

Há também um forte investimento na língua inglesa, por meio de um convênio 

com uma universidade americana desde 2009. Com professores de língua nativa 

inglesa, este programa é oferecido aos alunos a partir do 9º ano do Ensino 

Fundamental que, ao finalizarem o curso, recebem o diploma brasileiro e norte- 

americano. 

A escola possui cinco prédios e cinco quadras que atendem 

aproximadamente quatro mil alunos, do infantil ao ensino médio. Cerca de trezentos 

professores trabalham na escola, além de coordenadores, técnicos e outros 

funcionários com funções diversificadas. As salas de aula possuem uma média de 

trinta e cinco alunos, enquanto as salas com casos de inclusão têm menos alunos. 

Os laboratórios de informática geralmente são salas multiuso, que atendem variadas 

atividades pedagógicas.  

Apesar de ser uma escola tradicional, busca se atualizar diante do seu tempo, 

investindo em tecnologia, formação de professores e infraestrutura. Sua gestão é 

composta por dois grupos, a diretoria executiva (formada por ex-alunos) e a diretoria 

pedagógica (cargo de confiança) que trabalham em sintonia, mas, por estatuto, a 

diretoria executiva exerce diligência sobre a diretoria pedagógica. Assim, os dois 

grupos buscam garantir a qualidade do ensino que é um objetivo comum entre 

ambas as diretorias.  

A formação dos professores é contínua e todos participam da discussão dos 

projetos realizados na escola. Em relação às TDIC, há um departamento de 

tecnologia, com cerca de vinte professores que auxiliam os outros professores nas 

questões tecnológicas. Juntos procuram conhecer as potencialidades das 

tecnologias e adaptá-las, da melhor forma possível, às práticas pedagógicas. Desta 

forma, os alunos geralmente estão com dois professores durante as aulas que 

fazem uso das TDIC.  

O investimento em tecnologia é constante, a rede wi-fi por toda a escola, o 

uso de ambientes virtuais de aprendizagem como extensão das aulas presenciais, o 
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uso de webquests10, as salas com projetor e lousa digital, entre outras 

particularidades retratam a integração das TDIC ao projeto pedagógico da escola.  

A escola foi uma das primeiras do Brasil a usar tablets em sala de aula em 

2011. Como um projeto experimental, apenas uma turma do 1º ano do Ensino Médio 

utilizou o dispositivo digital durante as aulas, mas em 2012 o projeto se expandiu e 

todas as salas do 1º ano receberam os tablets. Com este projeto, a mobilidade 

expande suas fronteiras, pois a escola já fazia uso de laptops em seus processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Os alunos atuam de forma ativa nas atividades de uso pedagógico das 

tecnologias e o professor, torna-se um mediador que facilita este processo. Exemplo 

disto é a existência de um comitê de alunos que, mensalmente, mapeiam os 

problemas técnicos e enviam para o departamento de Tecnologia da Informação 

(TI), o que auxilia a manter uma boa infraestrutura tecnológica na escola.  

Uma iniciativa do Departamento de Tecnologia Educacional criou um espaço 

de Recursos Educacionais Abertos (REA)11 na escola, em 2011. Em um site 

produzido especificamente para isto, alguns materiais didáticos em formato digital 

são disponibilizados, o que permite o uso gratuito e a adaptação por terceiros, como 

uma forma de compartilhar e democratizar o conhecimento, acessível e aberto a 

todos. 

A escola também desenvolve diversos cursos extras, projetos e oficinas, em 

várias linhas de interesse e conhecimento, realizados no período posterior às aulas 

ou no contra-turno. Os cursos, alguns pagos, são de dança, esportes, artes, línguas, 

teatro, cinema, entre outros. A escola busca enriquecer suas experiências com o 

desenvolvimento de projetos. Um deles é o projeto de pré-iniciação científica que se 

realiza desde 2006 e visa o desenvolvimento de atividades investigativas com o uso 

das ferramentas científicas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 A webquest é uma metodologia de pesquisa criada pelo professor Bernie Dodge, em 1995. É uma 
atividade investigativa orientada, em que os alunos (em grupo) interagem com as informações 
provenientes da Internet. 
11 Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são materiais com conteúdo educacional ou de pesquisa 
que são compartilhados e podem ser usados ou adaptados por terceiros, pois estão sob a licença 
Creative Commons. Para saber mais, acesse: http://rea.net.br/ 
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Há outro projeto relacionado com o trabalho voluntário dos alunos do Ensino 

Médio, que usam a arte e a tecnologia educacional para ajudar na melhoria do 

desempenho escolar de alunos carentes, pertencentes a uma ONG localizada num 

município da região metropolitana de São Paulo.  

As oficinas realizadas na escola trabalham com conhecimentos diversos, 

como robótica, games, ciência, arduino e produção de conteúdo multimídia. Esta 

última oficina, é o foco desta pesquisa, apresentada a seguir.  

1.3. A oficina em questão 

Uma das atividades extracurriculares realizada na escola é a oficina de 

produção de conteúdo multimídia, que tem o objetivo de criar, produzir e divulgar 

conteúdos por meio da convergência das TDIC e das mídias digitais. Nesta 

pesquisa, denominaremos este projeto, apenas de Oficina. 

 Em outubro de 2007, dois alunos tiveram a iniciativa de fazer a cobertura de 

um evento que ocorre bienalmente na escola. Para tal desafio, alunos e professores 

contaram com o auxílio de uma ex-aluna, que na época era jornalista na própria 

escola e ensinou algumas técnicas básicas de jornalismo para estes alunos. A 

cobertura do evento foi um sucesso e todos ficaram satisfeitos com os resultados 

alcançados. Com esta semente enraizada, a ideia da Oficina se consolidou em 

2008, com novos alunos e vem se ampliando ao longo dos anos, com produções 

cada vez mais qualificadas e todas realizadas por alunos. 

Atualmente, a Oficina ocorre semanalmente, com uma hora e meia de 

duração e é composta por catorze alunos, que estão entre a sétima série do Ensino 

Fundamental II e o terceiro ano do Ensino Médio, além de dois jornalistas e uma 

professora especializada em tecnologia educacional, que orientam todas as 

produções. Todos os profissionais da Oficina são contratados pela escola.  

A Oficina é realizada em uma sala ampla e confortável, composta por uma 

lousa digital e por várias mesas redondas, o que a diferencia de uma sala de aula ou 

de um laboratório de informática. A disposição dos alunos em círculos, nas mesas 

redondas promove a interação entre eles. Todas as mesas possuem laptops, de 
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acordo com o número de cadeiras e, com isso, seu uso pode ser individualizado, 

conforme a figura 2: 

 

Figura 2: Laboratório onde ocorre a Oficina, composto por duas lousas (uma digital e uma 
branca) e mesas redondas com laptops na parte central. 

Além de livros, jornais e revistas, outros dispositivos tecnológicos, como 

tablet, câmera fotográfica, câmera filmadora e celulares estão à disposição dos 

alunos caso necessitem ser usados durante as atividades. 

Muitas atividades são realizadas externamente à escola. Trabalhos em campo 

e visitas são frequentemente desenvolvidos, o que amplia a exploração da 

mobilidade e da experimentação. Outras atividades são realizadas a distância, de 

forma assíncrona, por meio de correio eletrônico ou redes sociais. 

A Oficina se constitui, desde sua origem, como um espaço de liberdade de 

expressão dos alunos, tanto que os temas dos encontros estão relacionados com os 

interesses do grupo identificados por meio do diálogo, o que propicia o 
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desenvolvimento da autonomia em relação à interação, criação e elaboração de 

produções multimídias pelos alunos. 

Durante a Oficina, os alunos analisam e discutem sobre as mídias, aprendem 

conceitos da comunicação e as noções jornalísticas, como escrever pautas e 

matérias, preparar reportagens, coletar dados, fazer entrevistas, filmar e editar os 

vídeos, além de fotografar e publicar todo o conteúdo em diferentes veículos de 

comunicação com o uso de distintas linguagens midiáticas. Geralmente o material 

produzido está relacionado com a comunidade escolar (cobertura dos eventos, por 

exemplo) e a temas atuais, como cultura, esportes, política e curiosidades. 

Os resultados dos trabalhos produzidos pelos alunos são publicados em 

redes sociais, blogs e em uma revista, publicada anualmente, nos formatos impresso 

e digital. Há sempre a preocupação com o nome da escola, com a ética e a 

segurança na internet ao disseminar as produções realizadas pelos alunos que 

autorizam a publicação de todo material. Grande parte do material produzido ao 

longo dos encontros, também é publicado na rede de Recursos Educacionais 

Abertos (REA) da escola. 

As atividades realizadas na Oficina, de forma geral, potencializam o trabalho 

em equipe, assim como a colaboração, a interação e a reflexão entre os alunos. 

Também auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem e da cidadania dos alunos, 

pois incentivam a escrita, a argumentação, a realização de pesquisas com senso 

crítico, o trabalho em campo (individual ou em grupo), a responsabilidade, a pró-

atividade, a criatividade, o uso ético das informações, a exposição de opiniões e 

ideias, além de mostrar o talento existente em cada aluno com o uso das 

tecnologias. 

A Oficina também busca criar conexões com as disciplinas pertencentes ao 

currículo escolar e com os acontecimentos atuais, ocorridos não apenas no Brasil 

como no mundo. 

Em suma, a Oficina tem o propósito de trabalhar a construção de 

conhecimentos integrada com a prática, como uma forma de comunicar e se 

expressar por meio da oralidade, escrita, imagens, sons, vídeos e animações, 

formando pessoas que possam viver e acrescentar algo na sociedade, exercitando 

sua cidadania nestes novos tempos. 
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A Oficina foi escolhida como objeto de pesquisa, por se tratar de uma 

experiência que ocorre há mais de cinco anos em uma escola da cidade de São 

Paulo e realiza um trabalho de produção de conteúdo pelos próprios alunos, o que 

viabiliza a autoria deles. Para o desenvolvimento da produção dos alunos, são 

explorados e utilizados os recursos das TDIC e das mídias digitais, sobretudo da 

Web 2.0, que resultam em produções em diversos meios, impresso e digital (revista, 

blog, redes sociais). A Oficina retrata um processo intencional proposto pelos 

educadores e negociado com os alunos que expressam suas ideias e opiniões, por 

meio do texto, das tecnologias e das mídias e com isso, exercitam a autoria. Desta 

forma, o trabalho realizado pela Oficina se ajusta aos objetivos da pesquisa e 

tornou-se objeto de estudo. 

Assim, o foco desta pesquisa é analisar o desenvolvimento da autoria de 

alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais desmitificando as possibilidades e 

os limites desta autoria durante o processo educativo. 
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____________________ 
 

CAPÍTULO II 
 Referencial Teórico  

____________________ 
 

Este capítulo aborda as principais bases teóricas que orientaram a pesquisa 

em relação à construção da autoria dos alunos com o uso das TDIC e das mídias 

digitais no processo educativo. 

Iniciamos com o conceito do construcionismo, por meio das contribuições de 

Papert (1988) Almeida (2004, 2005, 2008), Prado (2003, 2008), Valente (1993, 1997, 

2002), Costa (2008), Tornaghi (2010) e outros. Em seguida, a história da Informática 

no Brasil revela o percurso do computador na educação brasileira, com projetos 

iniciados na escola pública. Para tal, usamos Almeida (2005, 2008), Andrade (1996), 

Valente (2011) e outros. 

Após este histórico geral da Informática no Brasil, focamos na cultura digital e 

no uso das TDIC e das mídias digitais na escola, assim como a comunicação em 

sala de aula, por meio de sua evolução pedagógica até a produção do 

conhecimento, autoria e protagonismo dos alunos. Buscou-se fundamentos teóricos 

em autores como Santaella (1996, 2003), Martins (2003), Lévy (2003), Leão (2005), 

Damásio (2007), Castells (2009), Soares (2011) e outros. 
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Para começar 

O computador foi desenvolvido a partir da evolução das máquinas de cálculo. 

Por volta de 1940, foi criado o primeiro computador eletrônico para fins bélicos. Com 

o avanço tecnológico, o computador tornou-se popular e individual, com funções 

diversificadas: processamento e armazenamento de dados, desenho, cálculo, 

entretenimento e difusão de informação, entre outras12. Foi introduzido na Educação, 

como um meio facilitador dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos.  

O ensino com o computador pode ser realizado de duas maneiras: o ensino 

de computação e o ensino pelo computador (VALENTE, 1993). No primeiro modo, o 

aluno aprende o funcionamento geral, as operações do computador e seus 

principais softwares, como exemplo o editor de texto, porém sem um aspecto 

pedagógico. Enquanto que no ensino pelo computador, o aluno usa a máquina como 

um auxiliador da construção de conceitos e informações sobre qualquer área do 

conhecimento. 

O uso do computador na sala de aula pode desvelar abordagens distintas. 

Uma das abordagens é a instrucional, na qual o computador ensina o aluno, por 

meio de softwares programados, conhecidos como CAI (Instrução Auxiliada por 

Computador), como por exemplo, tutoriais, programas de demonstração, jogos e 

exercício-e-prática (IBIDEM, 1993). 

Baseada nas experiências de Skinner13, esta concepção de ensino se resume 

na transmissão superficial do conteúdo, pelo material instrucional dividido em 

módulos, com recursos audiovisuais. Almeida (2005, p. 19) ainda corrobora que o 

instrucionismo “significa adquirir ou apreender informações apresentadas em ordem 

crescente de complexidade, cuja fixação é obtida pela repetição que condiciona o 

comportamento”. 

Neste tipo de abordagem, o aluno não pensa, apenas realiza o que está 

programado e o professor acompanha todo o processo. Outra abordagem que surge 

com o uso pedagógico do computador é o construcionismo que será desenvolvido 

adiante, com maior detalhamento, por ser uma concepção fundamental nesta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Anotações realizadas em aula, na disciplina Desenvolvimento da Informática, ministrada pelo 
professor Milton Pelegrini, durante o curso de Comunicação e Multimeios em 2006. 
13 Realizava testes em laboratórios, em que se podia observar o comportamento, assim como 
controlar os fenômenos possíveis de observação.  
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pesquisa, quando se trata da autoria dos alunos com o uso das TDIC e das mídias 

digitais. 

2.1. Construcionismo  

A concepção construcionista foi criada por Seymour Papert, para tratar a 

construção do conhecimento com o uso do computador (VALENTE, 1993). De 

acordo com Almeida (2004), o construcionismo é uma: 

[...] nova abordagem de uso educacional do computador voltado para a 
aprendizagem do aluno em interação com o computador na busca de 
informações significativas para a compreensão, representação e resolução 
de uma situação-problema ou a implementação de um projeto (ALMEIDA, 
2004, p. 39).  

Desta forma, o computador no processo educativo é uma ferramenta que cria 

condições para o aluno aprender fazendo e fazer algo que lhe interessa e seja 

significativo (VALENTE, 1993). Assim, o construcionismo se diferencia da 

aprendizagem instrucional, em que o computador ensina o aluno ao utilizar 

softwares programados, tornando-se uma referência no uso das TDIC no ambiente 

de aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

O construcionismo foi baseado nos princípios do construtivismo de Piaget, em 

que a construção do conhecimento se dá na interação entre sujeito e objetos que 

constituem o ambiente em que se vive. Costa (2008, p. 45) complementa este 

conceito, ao enumerar outras perspectivas que o construtivismo apresenta: 

• Reconhecimento da importância da ação de quem aprende, 

• Reconhecimento da importância da comunicação e interação na 

aprendizagem, 

• Currículo centrado no aluno, 

• Criação de ambientes e oportunidades de aprendizagem ricos e 

diversificados, 

• Preferência pelo conhecimento utilizável, autêntico, pertinente e útil, 

• Enfoque sistêmico e holístico na forma de entender e organizar o 

processo. 
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O construcionismo adquire as características construtivistas, mas vai além, 

pois há o uso da linguagem de programação que amplia os aspectos reflexivos 

durante a interação com o computador e pelo fato de o professor ser o mediador de 

todo este processo (não promove a aprendizagem, mas contribui para a sua 

construção, que é realizada de forma ativa pelo aluno). Tornaghi (2010) 

complementa esta ideia ao afirmar que a construção do conhecimento se torna mais 

significativa quando o indivíduo age sobre sua realidade, seja modificando-a, seja 

criando algum bem de seu interesse. 

Além dos princípios de aprendizagem de Piaget, Papert também os 

relacionou com ideias de Dewey, Freire e Vygotsky para o desenvolvimento do 

construcionismo (ALMEIDA, 2004). 

Como uma forma de representação desta teoria, Papert e seu grupo de 

pesquisas do Massachussetts Institute of Technology (MIT), de Boston, criaram a 

Linguagem de Programação Logo, durante a década de 60. Trata de uma linguagem 

computacional, voltada para as crianças e para as pessoas interessadas em 

programação aprenderem conceitos matemáticos básicos, como ângulo e distância 

e os comandos da linguagem. Para tal, o principal objeto do Logo é uma tartaruga 

que se movimenta na tela do computador, a partir de comandos que lhe são 

transmitidos (PAPERT, 1988; MARTINS, 2003). Papert (1988) esclarece que, 

Logo não é um “brinquedo”, uma linguagem somente para crianças [...] é 
especial por ter sido planejada para fornecer muito facilmente e bastante 
cedo acesso à programação de computadores para principiantes sem 
conhecimento matemático anterior (PAPERT, 1988, p. 22). 
 

Costa (2008) complementa que a linguagem Logo é uma forma de despertar 

o interesse do aluno em aprender com o computador e que, por meio da 

programação Logo, o aluno se envolva ativamente na sua construção intelectual, ao 

refletir, criar e realizar o planejamento de ações, as hipóteses e as estratégias na 

busca do resultado pretendido e assim por diante. 

[...] a linguagem LOGO surge como oposição às teorias behavioristas 
dominantes na forma de equacionar o seu uso (ensino programado, EAC), 
tomando como ponto de partida uma perspectiva de aprendizagem de 
natureza construtivista que encontrava fundamento nas teorias piagetianas 
sobre o desenvolvimento cognitivo (COSTA, 2008, p. 63). 
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Apesar de ser uma linguagem de programação, o Logo teve origem nos 

fundamentos da Psicologia Genética de Piaget e na Pedagogia Desenvolvimentista 

(Prado, 2003). A primeira trata do desenvolvimento cognitivo, em que a construção 

do conhecimento se realiza por meio da interação entre o sujeito com outras 

pessoas e/ou objetos. A autora complementa:  

Para a construção de um novo conhecimento o sujeito precisa vivenciar 
situações onde possa relacionar, comparar, diferenciar e integrar os 
conhecimentos. Isto implica colocar em ação os processos funcionais de 
regulações, abstrações e equilibração que desenvolvem novas estruturas 
mentais de assimilação do conhecimento (IBIDEM, 2003, p.18). 

Outro aspecto piagetiano levado em consideração no construcionismo está 

relacionado com o erro que se realiza no processo de aprendizagem. Durante a 

construção e reconstrução das estruturas cognitivas, a partir da interação com as 

pessoas e objetos do mundo, o erro pode ser algo natural no desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. Não deve ter, porém, um caráter punitivo por parte do 

professor e do próprio aluno, mas ser considerado como algo que faz parte da 

aprendizagem e que se torna construtivo na análise e reflexão de suas causas, 

possibilitando uma abertura para novas aprendizagens. 

A outra base teórica do Logo foi a Pedagogia Desenvolvimentista que tem 

suas raízes nas teorias de Dewey, Vygotsky e Freire. Papert integrou os princípios 

de cada um dos teóricos e desenvolveu a ideia que para a construção do 

conhecimento do aluno deve ser levado em consideração seu conhecimento prévio 

e sua experiência (que é construída por experiências anteriores), pois um novo 

conhecimento é adquirido, por meio das relações com os conhecimentos alcançados 

do passado (IBIDEM, 2008).   

Durante o processo de construção do conhecimento, é essencial que o aluno 

aprenda na ação, com atividades que façam sentido a ele e que lhe traga 

significados, além de ser construída pela interação social. Prado (2008) 

complementa, 

O ambiente social e a relação com o outro nas diversas esferas e níveis da 
atividade humana são fundamentais para o desenvolvimento individual. 
Essas relações, no entanto, são mediadas por instrumentos, signos e os 
elementos do ambiente humano, carregados de significados da cultura 
(IBIDEM, 2008, p. 58). 

 



31 
!

O professor tem um papel fundamental na construção de conhecimento dos 

seus alunos. Conhecer a estrutura cognitiva de cada um é essencial para que as 

práticas construcionistas se realizem, pois cada aluno aprende a seu tempo, de 

forma individual, mesmo estando em grupo e assim torna-se necessário o professor 

conhecer como cada um aprende (BECKER, 2001).  

Ainda de acordo com a perspectiva construcionista, o professor não é mero 

repassador de conhecimento, mas um facilitador/mediador da aprendizagem e das 

mudanças de seu aluno, por meio do diálogo, do afeto e da criação de ambientes e 

situações de aprendizagens que sejam desafiadoras, propondo que o aluno reflita, 

execute e tenha consciência de suas ações. Newby (1996) é citado por Costa (2008) 

quando complementa esta ideia, ao afirmar que o professor competente é 

[...] aquele que guia e modela o processo de construção individual do 
conhecimento, que é capaz de colocar “bons” problemas, promovendo a 
colaboração na resolução desses mesmos problemas e criando atividades 
que favorecem a troca de pontos de vista entre os alunos e a exploração de 
interpretações alternativas (NEWBY, 1996 apud COSTA, 2008, p. 74). 

Este processo reflexivo, a partir da interação com os recursos computacionais 

em que o aprendiz executa suas ideias em um software, analisa o resultado gerado 

pela máquina, compara com as ideias originais, refletindo as possíveis melhorias e 

promove a construção de novas aprendizagens do aluno. É o que Valente (2002) 

denominou de Ciclo descrição-execução-reflexão-depuração, conforme a figura 3: 

                       

Figura 3: Ciclo descrição-execução-reflexão-depuração 

FONTE: 
http://i233.photobucket.com/albums/ee240/Joanirse/Midias%20na%20Educacao/tetxt31.jpg 
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O ciclo inicia-se com a descrição das ações que levem a solução dos 

problemas, por meio de uma linguagem de programação. A seguir, o programa do 

computador executa uma resposta para o usuário que reflete se foi o resultado 

esperado ou não. Caso não seja, é necessária uma reflexão mais profunda para o 

desenvolvimento de novas estratégias, ou seja, a depuração é realizada na busca 

de conceitos que tragam o resultado desejado. 

Além do feedback do computador, o aluno também recebe feedback do 

professor (chamado de agente de aprendizagem), dos colegas e de todos que estão 

envolvidos neste processo (social). A reflexão e a depuração ajudam que o aluno 

possa expandir seu campo cognitivo que reflete sua construção de conhecimentos. 

Mas a ideia do ciclo se torna limitada durante a interação do aluno com o 

computador, conforme coloca Valente (2002) 

As ações podem ser cíclicas e repetitivas, mas a cada realização de um 
ciclo, as construções são sempre crescentes. Mesmo errando e não 
atingindo um resultado de sucesso, o aprendiz está obtendo informações 
que são úteis na construção de conhecimento. Na verdade, terminado um 
ciclo, o pensamento nunca é exatamente igual ao que se encontrava no 
início de sua realização. Assim, a ideia mais adequada para explicar o 
processo mental dessa aprendizagem é a de uma espiral (VALENTE, 2002, 
p, 27). 

Diante da explicação de Valente (2002), a espiral transmite a ideia que a 

construção do conhecimento é um processo que cresce, continuamente, e as ações 

do aluno ocorrem de forma simultânea. É o que mostra a figura 4 abaixo: 

 

Figura 4: Espiral da Aprendizagem 

FONTE: VALENTE, 2002, p. 30. 
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Este movimento da espiral não ocorre apenas na execução de uma 

linguagem de programação, mas em outras ações realizadas no computador com o 

auxílio de softwares. O uso das TDIC e das mídias digitais na construção da autoria 

dos alunos também se ajusta ao processo da espiral, pois para criar uma obra 

também é preciso de ações como a descrição (de um texto, por exemplo), a 

execução do computador, a reflexão e depuração do aluno, juntamente com o 

feedback de todos, para a publicação do trabalho realizado. Tornar o aluno autor de 

uma obra é uma experiência que pode levar a um processo reflexivo da 

aprendizagem de todos os envolvidos, além do saber fazer, assim como sua 

reelaboração. 

Em suma, a principal característica do construcionismo de Papert são as 

construções mentais por meio do uso do computador. Apresenta como objetivo 

conduzir a (re)construção do conhecimento do aluno que deve conter sua visão e 

sua compreensão de todo este processo, de forma reflexiva, crítica e que lhe 

instigue interesse por outros conhecimentos, ampliando e enriquecendo suas 

experiências.  

Assim, Papert se tornou um dos principais pesquisadores que relacionou o 

homem, a tecnologia e a construção de aprendizagem, no contexto educacional, 

provocando mudanças nas ações dos professores e nos ambientes de 

aprendizagem. 

Com a evolução do computador e de seus recursos, o conceito do 

construcionismo se expandiu e foi além da linguagem da programação. Almeida 

(2004) ressalta que as ideias construcionistas podem ser concretizadas no âmbito 

educacional com o uso de recursos como processador de texto, planilha eletrônica, 

gerenciador de banco de dados, redes de comunicação a distância, sistemas de 

autoria, criação de páginas na internet, jogos e inclusive por meio dos recursos da 

Web 2.0 (tratada nos próximos tópicos), que também possibilitam as construções 

mentais do aluno, enquanto ele interage, faz e reflete suas ações. 

As redes sociais, resultantes da transmutação do conceito de comunidade e 

de uma compreensão mais ampla de interação humana (COSTA, 2005), também 

apresentam indícios para práticas construcionistas, por possibilitar a busca de 

informações significativas por meio da interação entre os seus participantes, um 
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grupo de pessoas interconectadas com interesses em comum, que se encontram e 

se relacionam no espaço online, para a troca e o compartilhamento de ideias 

(CARVALHO, 2011) e experiências. 

Diante das novas e atuais possibilidades de interação com o computador das 

TDIC e as mídias digitais, Edith Ackermann, professora do Massachussetts Institute 

of Technology (MIT) e da Universidade de Aix-Marseille (França) ressalta que os 

jovens do século XXI apresentam diferentes formas de leitura, escrita e 

comunicação que são concretizadas no meio virtual. Com isso, um trabalho 

educacional significativo, com perspectivas construcionistas, pode ser enriquecido 

com a exploração das imagens, dos sons, dos jogos, dos conteúdos e projetos 

multimídias, das redes sociais e inclusive dos aparelhos móveis. De acordo com 

Ackermann, não é mudar, substituir ou recriar o conteúdo, mas realizar uma 

conversa entre o tradicional e o digital e encontrar novos caminhos14. 

A próxima sessão apresenta um breve panorama da informática no Brasil e 

que traz embutido, aspectos das duas abordagens tratadas anteriormente. 

2.1.1. Histórico da Informática no Brasil 

A era da informática na educação iniciou-se por volta da década de 70, no 

Brasil e em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas foram os 

principais investidores deste tipo de tecnologia, com a criação inicial de softwares 

instrucionais, como do tipo CAI (Instrução Auxiliada por Computador)15, pois os 

computadores tinham grandes portes e estavam apenas nas universidades. Com o 

desenvolvimento do microcomputador nos anos 80, as escolas tiveram mais acesso 

e seu uso cresceu, assim como os programas CAI (Valente; Almeida, 1997). 

No Brasil, o princípio da disseminação do computador foi a partir de 1971, 

quando se realizou um evento na Universidade de São Carlos sobre informática no 

ensino da Física (MORAES, 1993).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Estas ideias de Edith Ackermann foram compartilhadas por ela, em um seminário realizado na 
PUC-SP em maio de 2013. 
15 Os softwares do tipo CAI (instrução auxiliada por computador) são baseados na perspectiva 
instrucionista de Skinner, por ser um ensino programado caracterizado pela transmissão de 
informações.  
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Em 1973, surgiram alguns experimentos em outras universidades, como a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É 

importante salientar que o investimento governamental de informatização da 

educação tinha o objetivo de informatizar a sociedade para os setores produtivos, 

com vistas para o progresso econômico do país (Andrade, 1996; Almeida, 2005). 

Em 1981, foi realizado na Universidade de Brasília (UnB), o primeiro 

Seminário Nacional de Informática em Educação, composto por pesquisadores que 

tinham interesse por esta temática, o que os incentivou para a elaboração de 

diversos experimentos. O segundo Seminário aconteceu em 1982, na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). 

Estes seminários foram a base para o surgimento do projeto EDUCOM, 

patrocinado pelo Ministério da Educação (MEC), mas idealizado pelos 

pesquisadores das universidades públicas16. O EDUCOM também foi fruto do 

governo, pelo reconhecimento que teve da importância da informática na educação, 

e como ferramenta para o setor industrial (Andrade, 1996). 

Realizado em cinco universidades públicas, o projeto EDUCOM buscava 

mudanças pedagógicas, tornando o computador um recurso que facilitasse a 

aprendizagem dos alunos (Valente; Almeida, 1997). Segundo Almeida (2005),  

Foram implantados centros-piloto de informática em educação em cinco 
universidades públicas, os quais dedicavam-se a desenvolver pesquisas e 
metodologias sobre o uso do computador como recurso pedagógico. Cada 
centro adotava uma abordagem pedagógica especifica identificada como o 
desenvolvimento de software educativo ou com o uso do computador como 
instrumento para o desenvolvimento de projetos e a resolução de problemas 
(ALMEIDA, 2005, p. 10). 

 

Estes centros formavam os professores multiplicadores por meio de um curso 

de especialização que visava tanto a parte técnica, como a teoria e a prática. Com 

resultados satisfatórios, o EDUCOM fomentou o desenvolvimento de várias ações 

governamentais em relação ao uso da informática na educação.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 As universidades públicas com centros do Projeto EDUCOM foram: Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
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Em 1989, o MEC criou o Programa Nacional de Informática Educativa 

(Proninfe), com o objetivo de formar professores, técnicos e pesquisadores de forma 

contínua, para o uso dos computadores na educação (Andrade, 1996). Além deste, 

houve o Projeto Formar (1987, 1989 e 1992) e outras iniciativas de políticas públicas 

que foram fundamentais para a formação e o incentivo do professor para o uso da 

informática em sala de aula. 

No ano de 1996, foi criada pelo MEC a Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) com o objetivo de promover a integração das TIC às práticas educacionais e 

desenvolver a educação a distância no país. Neste sentido, alguns programas, 

projetos e ações foram realizados e se referiam a formação do professor e a 

introdução de tecnologias nas escolas  

Uma destas ações resultou no Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO), que a partir de 1997 criou laboratórios de informática nas 

escolas públicas, das zonas urbanas e rurais. O Programa, mesmo encontrando 

dificuldades para uma implantação satisfatória, pela falta de infraestrutura (rede 

elétrica, internet banda larga, local para os laboratórios, sistemas de segurança, 

entre outros), de suporte técnico e de formação dos profissionais da escola, 

continuou investindo e acreditando, suprindo as necessidades com vistas a uma 

mudança pedagógica. 

Outros programas e projetos se consolidaram ao longo dos anos, 

incorporando diferentes tecnologias na escola e preparando os professores para o 

uso pedagógico. Dentre os programas, podemos destacar Programa TV Escola, 

Rádio Escola, DVD Escola, RIVED, Mídias na Educação, entre outros (ALMEIDA, 

2008). 

Ainda neste contexto, encontra-se o Projeto Um Computador Por Aluno 

(UCA). Em 2005, durante o Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na 

Suíça, foi apresentado para o ex-presidente da República, Luiz Ignácio Lula da Silva, 

o projeto OLPC17 – One Laptop Per Child. Desenvolvido pelo MIT Media Lab, o 

projeto visa a inclusão digital em países carentes por meio de laptops de baixo custo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Fundado pelo pesquisador Nicholas Negraponte, o OLPC possui na equipe o Dr. Seymour Papert 
(criador do Logo), Mary Lou Jepsen e outros pesquisadores importantes.  
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(US$100,00 cada), porém com uma tecnologia para fins educacionais (MENDES, 

2008). 

No Brasil, o projeto passou a se chamar UCA – Um Computador por Aluno, 

mas apresenta o mesmo objetivo: levar a inclusão digital e a utilização da tecnologia 

no dia a dia para a sala de aula. Cerca de 300 escolas públicas receberam, num 

primeiro momento, os laptops educacionais para os alunos e professores, além de 

uma infraestrutura para acesso à internet wi-fi e formação para os professores e 

gestores das escolas para o uso da tecnologia18. 

Em 2010, o projeto passou a ser Programa UCA – PROUCA e as escolas 

públicas interessadas adquirem os laptops pelo crédito para financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Os laptops educacionais trouxeram consigo o conceito da mobilidade, ou seja, 

a possibilidade de uso em qualquer lugar e a qualquer tempo. Imbricam um novo 

jeito de aprender, por meio da conectividade sem fio e da convergência tecnológica, 

o que resulta na viabilidade de um acesso maior à informação (VALENTE, 2011), ou 

seja, da mobilidade da informação, da aprendizagem e da educação.!  

O novo projeto do governo federal para a inserção das TDIC no processo 

educacional percorre os caminhos da mobilidade. Foi anunciado, no início de 2012, 

o Projeto Educação Digital, que visa a distribuição de tablets e computadores 

interativos para professores do ensino médio, num primeiro momento, e depois para 

professores do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. Essa nova 

iniciativa do MEC traz embutido um projeto de formação de professores. 

Diante deste panorama, vimos o crescente investimento que o governo 

federal tem desenvolvido para suprir os desafios da integração das TDIC ao 

currículo escolar, assim como para expandir a inclusão digital por meio da educação.  

As escolas privadas também têm realizado um movimento frequente de 

atualização das tecnologias digitais em seus espaços escolares. Buscam investir 

nas TDIC por meio de laboratórios de informática, lousa digital, netbooks, tablets, 

projetores, redes sem fio e outras TDIC e mídias digitais que potencializam o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Dados retirados do site: http://www.uca.gov.br. Acesso em: 01 out. 2012. 
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aprendizado de seus alunos. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2011, 21% 

das escolas privadas possuem computadores instalados em sala de aula, uma 

proporção cinco vezes maior que os 4% das escolas públicas. Diante deste dado, 

percebe-se o grande investimento das escolas privadas em alinhar as TDIC com o 

currículo. 

Estes passos refletem uma nova cultura da sociedade, marcada pelas 

tecnologias digitais e suas convergências, pelas constantes mudanças, além da 

profusão de informações. O próximo tópico apresenta algumas especificidades desta 

nova cultura, que chamamos de cultura digital. 

2.1.2. Cultura digital 

Os esforços das políticas públicas e das escolas privadas em buscar a 

integração das TDIC na educação, vão ao encontro das recentes mudanças que as 

tecnologias vêm provocando na sociedade global, na forma de pensar, agir, 

comunicar e produzir. 

O início destas mudanças começou por volta da década de 70, com a 

simbiose dos setores técnicos e científicos que transformaram a informação como 

palavra de ordem para os processos de produção, de organização do espaço e de 

sua circulação. Surgindo assim, as redes de comunicação eletrônicas (MALAGUTI; 

NUNES, 2009). 

De acordo com Leão (2005), estas redes eram pontes de comunicação entre 

os centros de pesquisas e os governos, sendo a ARPA19 uma das principais redes 

do departamento de defesa norte-americano e que se originaria na Internet. 

Segundo Dizard (2000), 

As redes de comunicação de última geração que vêm sendo criadas nos 
Estados Unidos nas últimas décadas, para atender às necessidades das 
empresas e do governo já começam a ser comercializadas, chegando agora 
aos lares e a outros locais (DIZARD, 2000, p, 78). 

 
Assim, a convergência da telecomunicação com a informática originou a 

popularização dos computadores pessoais, o avanço das tecnologias digitais de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 A Advanced Research Projects Agency (ARPA) foi desenvolvida em 1969 pelos Estados Unidos 
durante o período da Guerra Fria. 
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informação e comunicação e a construção das redes, provocando o início de uma 

nova cultura, a digital. Junior (2009) ressalta que a cultura digital é um termo 

emergente, incorporado em diferentes perspectivas e setores da sociedade. 

Hoffmann e Fagundes (2008, p.01) apontam que a cultura “é a representação 

das manifestações humanas; aquilo que é apreendido e partilhado pelos indivíduos 

de um determinado grupo”. Deste modo, a cultura digital, apoiada pelas tecnologias 

digitais, vem provocando transformações comportamentais e culturais, assim como 

no modo de produzir e compartilhar conhecimentos e informações. 

Neste sentido, a Internet tornou-se uma grande aliada. Como Tornaghi (2010) 

ressalta, a Internet é composta por redes de comunicação que oferecem inúmeros 

recursos e serviços, além do acesso à informação.  

Com o desenvolvimento do World Wide Web (WWW) ou mais popularmente 

conhecida como Web, no início dos anos 90, houve uma expansão de recursos, 

conteúdos e mecanismos nunca antes visto na rede. 

A primeira geração da Web, chamada de Web 1.0 possuía conteúdos 

estáticos, apenas para leitura e pouca interação entre os usuários. Já a segunda 

geração ou a Web 2.0, foi concebida em 2004 por Tim O’Reilly com outras 

disposições, caracterizada pela participação e interação dos usuários, além da 

publicação e compartilhamento das informações. De acordo com Primo (2007), 

A Web 2.0 tem repercussões sociais importantes, que potencializam 
processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação 
de informações, de construção social de conhecimento apoiada pela 
informática (PRIMO, 2007, p. 01). 

 

A Web 2.0 possibilita que um usuário produza e compartilhe um conteúdo 

novo ou colabore com algo já criado, fortalecendo as relações de colaboração entre 

os internautas. Tornaghi (2010, p. 14) complementa esta visão ao dizer que “os 

computadores, quando ligados em rede, servem para trocar o que produzimos, e se 

o que trocamos é o que fazemos, o que trocamos é um pouco do que pensamos, do 

que acreditamos, um pouco de nós mesmos”. 

A produção e o compartilhamento de conhecimentos e de informações 

conduzem a uma produção coletiva de saberes, que Lévy (2003) chamou de 

inteligência coletiva. Assim, quanto mais pessoas participarem desta rede, mais 

expandidas serão suas fronteiras, imersas na cultura digital. 
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Entre as diversas características decorrentes da Web 2.0 podemos elencar a 

interatividade, as redes sociais, os blogs, os serviços personalizados, as wikis, os 

fóruns de discussão, os sites para compartilhar arquivos, as hipermídias, os sites 

com busca rápida, os softwares livres, os conteúdos digitais, as comunidades 

virtuais e assim por diante.  

As mudanças proporcionadas pela Web 2.0 de acordo com os aspectos da 

cultura digital ou cibercultura (SANTAELLA, 2003; TORNAGHI, 2010) são 

caracterizadas pela democratização do acesso, produção e compartilhamento de 

informação, instantaneidade, rapidez, transitoriedade, cruzamento de linguagens, 

convergência de mídias e conexão em rede. 

Devido a estes e outros desdobramentos, novos desafios são criados na 

cultura digital, como a segurança na Internet, o excesso de informações, a prática de 

várias atividades ao mesmo tempo, a busca frenética pela tecnologia de ponta, as 

multi-alfabetizações (DEMO, 2008), a ausência de letramento digital (ALMEIDA; 

VALENTE, 2012) e assim por diante.  

Estes são alguns desafios da cultura digital que também são enfrentados pela 

escola. Entretanto os recursos da Web 2.0 viabilizam contribuições para a educação, 

especialmente porque apresentam um potencial para a inovação pedagógica por 

meio da integração de suas ferramentas e interfaces ao currículo.  

De acordo com Almeida e Assis (2011), a Web 2.0 não foi criada para fins 

educacionais. Como, porém, traz tecnologias gratuitas, de fácil manuseio e 

impulsionam a autoria coletiva, ela vem sendo utilizada com frequência, 

potencializando a criação da inovação no processo educativo. Ainda segundo as 

autoras, os recursos da Web 2.0: 

 [...] permitem aos seus usuários serem autores, mais do que leitores e 
buscadores de informações na internet. Por esta razão a Web 2.0 tem 
potencial para facilitar o ensino e a aprendizagem, propiciando recursos que 
auxiliam atividades participativas, incentivando a construção do 
conhecimento de forma criativa e colaborativa, e consequentemente, 
possibilitando a inovação no desenvolvimento do currículo (ALMEIDA; 
ASSIS, 2010, p. 19). 

As atividades com os recursos da Web 2.0 propiciam a interação, a 

participação ativa dos alunos, a aprendizagem social e compartilhada, com o uso de 

blogs, redes sociais, wikis, vídeos, web rádio entre outros recursos. 
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Mas a escola está preparada para ensinar os alunos da cultura digital? Todo 

conhecimento que a escola produz deve ser compartilhado na rede? Como fica a 

segurança do uso da Internet nos espaços escolares?  

Em um olhar mais amplo, observa-se que as instituições de ensino ainda 

estão em processo de adaptação em relação à integração das TDIC ao currículo. 

Algumas escolas continuam com o seu modelo tradicional de ensino, centrado na 

sala de aula e com uso esporádico do laboratório de informática, enquanto outras 

estão mais a frente, usam netbooks durante as aulas e o laboratório é aberto para 

livre uso pelos alunos. Seja qual for, porém, o nível de integração das TDIC aos 

processos de ensino e aprendizagem, a maior parte das instituições possuem 

políticas de restrição de uso, como o acesso à Internet feito apenas por alunos, com 

login e senha ou acesso às redes sociais, por exemplo. Há restrições também no 

compartilhamento do conhecimento produzido pela escola, que não é compartilhado 

por receio ou por políticas de retenção.  

Seja qual for o caso, a integração das tecnologias ao currículo vem-se 

caracterizando por ações pontuais, sem uma efetiva incorporação das 

funcionalidades das TDIC no desenvolvimento do currículo escolar, considerando-se 

que essas tecnologias são estruturantes do currículo e não apenas transmissoras de 

cultura (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Entretanto, há escolas que acreditam na circulação da informação como um 

bem público e, desta forma, o conhecimento produzido na escola, adquire uma 

importância significativa ao ser compartilhado com a sociedade por meio da Internet. 

Segundo Hoffmann e Fagundes (2008, p. 04), “a instituição escolar no compasso da 

cultura digital seria aberta, democrática, dinâmica e não hierarquizada pelo domínio 

do saber”.  

Neste sentido, a escola que é aberta ao contexto da cultura digital com a 

prática da produção, da autoria, assim como da publicação e compartilhamento de 

seus conteúdos deixa de ser mero consumidor de informação e passa a aprender, 

atuar e desenvolver conhecimentos. Além do mais, explora as potencialidades das 

TDIC e das mídias digitais como uma forma de registro e de consulta das suas 

produções, assim como possibilita contribuições externas, questionamentos e 
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reflexões ao trabalho realizado, causando o aprofundamento do conhecimento 

construído, em parceria com os alunos. 

Mas nem tudo o que é produzido na escola precisa ser compartilhado na 

rede, pois há questões que antecedem esta ação. Por que publicar tal trabalho? O 

trabalho apresenta contribuições para a rede informativa e colaborativa de 

conhecimento? É ético publicar o que o aluno produziu? É necessária uma 

autorização dos pais?  

É fundamental que a escola realize um trabalho com os alunos sobre o uso 

seguro da Internet durante a realização das atividades e reflita com um olhar crítico 

sobre a intencionalidade, ao publicar na rede o que foi feito. Também é essencial 

uma discussão com os pais e professores sobre os parâmetros para este tipo de 

ação, pois há uma exposição não apenas do trabalho realizado, mas do aluno e da 

própria escola.  

Com os cuidados necessários, o compartilhamento dos conhecimentos 

produzidos pela escola a torna muito mais visível e participativa na construção 

coletiva dos saberes. Torna-se uma escola aberta e democrática que atua de forma 

ativa na cultura digital, ao criar, compartilhar e trocar ideias e informações, 

contribuindo na circulação do conhecimento como um bem público. 

Desta forma, vivemos numa cultura que cria, 

[…] novas possibilidades para os indivíduos realizarem suas ações em 
contextos distintos e com mídias diferenciadas. As tecnologias de 
informação e comunicação podem favorecer a constituição de uma teia 
entre a escola e o cotidiano no qual o indivíduo atua, configurando novos 
caminhos para ele interagir e desenvolver suas constantes compreensões 
sobre o mundo e sobre a sua cultura (MARTINS, 2003, p. 05)  

A cultura digital ainda está em construção. E vivemos numa cultura mais de 

perguntas do que de respostas (TORNAGHI, 2010), numa época que desafia os 

modos, os espaços e os tempos de ensinar e aprender. 

A par disto, o próximo tópico trata, com maior detalhamento, o uso das TDIC 

e mídias digitais no contexto educacional. 
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2.2. Tecnologias, comunicação e as mídias digitais na escola  

A comunicação é “um fenômeno presente em todos os modos de formação do 

ser humano” (SOARES, 2011, p.17), o que auxilia em sua evolução enquanto ser 

vivo. Pode ser traduzida como a transmissão de informação por meio da interação 

entre pessoas, emissores e receptores (SANTAELLA, 1996).  

Freire (1982) vai além, ao reconhecer o mundo humano como um mundo de 

comunicação. Para o autor, a comunicação se concretiza em uma relação entre 

sujeitos que pensam e buscam o conhecimento por meio da coparticipação e do 

diálogo. Em toda relação dialógica-comunicativa, os sujeitos se expressam por meio 

dos signos linguísticos, que embasam a comunicação. Assim, “comunicar é 

comunicar-se em torno do significado significante” (IBIDEM, 1982, p. 67), ou seja, o 

conteúdo (significado) do diálogo é significativo (significante) aos sujeitos, porque 

conhecem e compartilham do quadro significativo (signos linguísticos) que é comum 

entre os que dialogam. Freire (1982), ainda complementa que a comunicação não é 

a extensão do pensamento de um sujeito para o outro, mas uma relação entre 

sujeitos cognoscentes, caracterizada pelo diálogo e reciprocidade.!
O filósofo Flusser (2010) contribui com o pensamento de Freire, ao apontar 

dois tipos de comunicação, a discursiva e a dialógica. A primeira está relacionada 

com o compartilhamento das informações entre os homens, com o objetivo de 

preservar estas informações na natureza (um fala, o outro escuta), enquanto que o 

diálogo é a troca de diferentes informações para a construção de uma nova 

informação. Uma forma de comunicação não pode existir sem a outra. Ambas estão 

interligadas, pois o diálogo é uma série de discursos para a troca e o discurso é 

parte de um diálogo de acordo com a observação. A diferença, porém, entre as duas 

formas depende da observação. O autor complementa esta ideia ao afirmar que “a 

comunicação só pode alcançar seu objetivo, a saber, superar a solidão e dar 

significado à vida, quando há um equilíbrio entre discurso e diálogo” (FLUSSER, 

2010, p. 98). 

A comunicação também está interligada com outras áreas, como a educação. 

Korczak é lembrado por Sobreiro (s/d, p. 13), ao afirmar que “a comunicação sempre 

foi compreendida como parte integrante do processo educacional, na medida em 

que estabelece uma relação direta entre a escola e sua realidade exterior”. 
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Enquanto Kenski (2008, p. 650) ressalta que “o ato de comunicação em educação é 

um movimento entre pessoas que possuem em comum a vontade de ensinar e 

aprender”.  

Freire (1982, p.69) complementa que “a educação é comunicação, é diálogo, 

na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados”. Assim, a comunicação 

não se restringe apenas à interação entre pessoas, mas amplia o movimento entre a 

escola e a sociedade, possibilitando a ressignificação, a reconstrução e o 

compartilhamento do conhecimento, o que sugere reflexões e discussões que 

expandem o processo de aprendizagem dos alunos, por meio de uma ação que 

envolve os princípios da comunicação.  

Tanto no processo educativo quanto no cotidiano dos indivíduos, a 

comunicação é viabilizada pelas linguagens que se corporificam e transitam pelos 

meios que são suportes materiais chamados de mídias (SANTAELLA, 2003). De 

acordo com Damásio (2007, p.70), a expressão mídia é uma “referência direta a um 

conjunto de tecnologias produtoras de representações que baseiam o seu 

relacionamento com os sujeitos de acordo com uma lógica linear de explicação do 

processo comunicacional”. 

Na década de 20, surgiu a terminologia “mass media”, referente aos meios de 

comunicação de massa (MARTINS, 2003), que são as mídias que atingem as 

massas, formada por indivíduos anônimos e mais vulneráveis ao processo de 

manipulação. 

Santaella (1996), em seu livro “Cultura das mídias”20, lembra que os meios de 

comunicação em massa tiveram início com o livro impresso, mas com o 

desenvolvimento de novas técnicas, gradualmente surgiu uma mudança de 

conteúdo, aparecendo assim os primeiros panfletos, os jornais. Foi o jornal que 

impulsionou a caracterização da cultura das mídias e tornou-se massivo por causa 

de sua distribuição. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 O livro “Cultura das mídias” foi publicado em 1992, numa época de transformações com o advento 
da comunicação e da cultura informatizada e interativa, que não cabia ser enquadrada nas formas de 
culturas conhecidas: popular, erudito e massivo. Com a sistematização dos fatores e efeitos destas 
transformações, a autora optou pelo termo cultura das mídias, que o diferencia da cultura de massas. 
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O jornal é um dos mais tradicionais meios de comunicação da sociedade, 

utilizado inclusive na escola, por meio de práticas pedagógicas. Seu princípio surgiu 

por volta de 59 A.C. na Roma antiga, com o formato de grandes placas escritas à 

mão, denominadas de Acta Diurna. Eram encontradas em locais públicos, com o 

propósito de informar os acontecimentos políticos e sociais para a população.  

Com a invenção da prensa de impressão em 1447 por Johannes Gutenberg, 

houve uma popularização do jornal impresso, assim como uma maior circulação de 

ideias e difusão do conhecimento (ANJ, 2005). A partir de então, o jornal se fortificou 

e se expandiu como um meio de comunicação das massas, não apenas na Europa, 

mas no mundo. Atingiu seu auge durante o século XIX, quando se tornou a principal 

mídia de comunicação da época.  

No Brasil, o jornal, assim como qualquer outro meio impresso, foi proibido 

pela Coroa até 1808, sob o regime de censura. Mas com a chegada da Família Real 

ao país neste mesmo ano e a instituição da Impresa Régia, o início da produção de 

jornal se difundiu em várias cidades brasileiras (RODRIGUES, 2006).  

O jornal brasileiro acompanhou a evolução política do país e sempre foi 

espaço de denúncia e resistência, marcado pela busca incessável da liberdade de 

impressa, como no período da ditadura militar.  

O jornal, além de ser marcado pelos fatos históricos, tem um caráter 

informacional, que auxilia a desmitificar os processos de comunicação e o contexto 

social atual. Diante destas características iminentes, o jornal passa a ser um 

mediador entre o mundo e a escola (FARIA, 2005) e um meio utilizado com 

frequência no contexto educacional. Para Rodrigues (2006, p. 39), o uso do jornal 

seria uma estratégia para a escola “incorporar os meios de comunicação em sua 

ação educativa, entendidos como recursos facilitadores do trabalho docente, quando 

a ação docente tem por objetivo aproximar o aluno do cotidiano do mundo à sua 

volta”. 

Sua utilização nas atividades pedagógicas promove a discussão e a reflexão 

sobre as notícias locais e mundiais, auxilia no desenvolvimento do hábito da leitura e 

da escrita, das operações de síntese e da organização do texto, na aprendizagem 

de novos conhecimentos, além de educar alunos informados e com opinião crítica, 

transformando-os em cidadãos conscientes e ativos (OSTROVSKI, 2009).  
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O jornal, assim como outros meios de comunicação de massa: rádio, 

televisão, revistas, livros adentraram na escola. Estes meios seguem o modelo de 

produção e transmissão unilateral, ou seja, a informação é transmitida de uma 

pessoa ou de um grupo para muitas pessoas ao mesmo tempo (MEDEIROS, 2009) 

e são caracterizados pela provisoriedade – cultura do efêmero – e mobilidade – 

capacidade da informação transitar de uma mídia a outra (SANTAELLA, 1996). 

O uso pedagógico da televisão e do vídeo no Brasil, por exemplo, principiou 

entre fim da década de 60 e início da década de 70, com o objetivo de exaltar o 

regime militar (NUNES, 2009). No fim deste período, foram criadas aulas para serem 

transmitidas pela televisão, como o Telecurso21. Na década de 90, os programas 

passaram a exibir programas com contexto educativo, principalmente os infantis. Em 

1996, o Ministério da Educação (MEC) desenvolveu um canal chamado TV Escola, 

com o objetivo de auxiliar a formação do professor, além de ser para ele uma 

ferramenta pedagógica22.  

De uma forma geral, a televisão possibilita a exibição de vídeos e programas 

educativos, mas o professor tem um trabalho fundamental em relação a televisão, 

assim como os outros meios de massa, que é o de desenvolver a conscientização e 

a criticidade dos alunos, em relação à linguagem e à informação destes veículos tão 

comuns no cotidiano.  

Com o avanço tecnológico e o advento do computador e das mídias digitais 

surgiram as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), atrelados a 

uma nova mudança de acesso à informação e à construção do conhecimento. A 

seguir será explanado o panorama das TDIC e das mídias no processo educativo. 

2.2.1. As TDIC e as mídias digitais no contexto educativo 

A passagem do século XX para o século XXI provocou transformações nas 

áreas da política, economia, sociedade e cultura. O desenvolvimento das ciências e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Foi uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Padre Anchieta, com o objetivo de 
transmitir teleaulas com conteúdos do 2° Grau. Atualmente, o Telecurso transmite aulas do Ensino 
Fundamental, Médio e profissionalizante. Fonte: http://www.telecurso.org.br/. Acesso em 15 dez. 
2012. 
22 Fonte: http://tvescola.mec.gov.br/index.php. Acesso em 15 dez. 2012. 
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das tecnologias trouxe impactos para a sociedade, na construção do pensamento, 

nas formas de agir e de viver. 

A comunicação sofreu mudanças e a informação tornou-se fundamental não 

apenas na relação entre as pessoas, mas até para o desenvolvimento econômico de 

um país. Segundo Medeiros (2009),  

O nível de acesso a informações significativas tem se mostrado crucial para 
o sucesso ou fracasso de iniciativas individuais ou coletivas no cenário 
mundial […] A informação precisa, imediata, rege relações econômicas e 
define novas estruturas de poder (MEDEIROS, 2009, p. 40). 

O sociólogo espanhol Manuel Castells, no primeiro volume (“A era da 

informação: economia, sociedade e cultura”) de sua famosa trilogia “A sociedade em 

rede” publicada entre 1996 e 1998, apresenta um panorama em formação, 

embasado em pesquisas, nas mudanças sociais, econômicas e culturais dos últimos 

anos do século XX, articuladas pelas novas tecnologias de informação. Surge assim, 

uma nova estrutura social, a Era da Informação, organizada na lógica das redes.  

Castells (2009, p. 566) define as redes como “estruturas abertas capazes de 

expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-

se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmo códigos de 

comunicação”. Leão (2005, p. 22) ao explicar as topologias da rede em seu livro “O 

labirinto da hipermídia”, acrescenta que a rede “se forma e se transforma a cada 

momento” e que cada nó tem a capacidade de gerar outra rede23. 

Assim, a era da informação (CASTELLS, 2009) se constitui em forma de rede, 

com conteúdos e informações interligados e se caracteriza pelo capitalismo 

informacional, ou seja, a geração de riquezas nos processos produtivos mundiais 

não se resume à produtividade e à competitividade das empresas centradas em 

fontes de energia, mas na informação, no conhecimento e na produção de 

tecnologias com capacidade de processamento destas informações e na geração de 

conhecimentos. 

Ainda de acordo com Castells (2009), com a nova forma organizacional da 

sociedade, a economia tornou-se globalizada. São as grandes corporações que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 O livro “O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço” foi publicado em 1999 e 
a autora utiliza a metáfora do labirinto para investigar os sistemas de hipermídia. No trecho citado, 
Leão esclarece a topologia das redes e explica a diferença entre uma arquitetura da informação em 
rede (linguagem da hipermídia) e uma arquitetura da informação hierárquica. 
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detêm o poder da informação, geram riquezas e constituem novas hierarquias. 

Entretanto, nem todos os indivíduos estão conectados nas estruturas das redes. Há 

vários territórios e grupo de pessoas que não vivem sob as lógicas e os interesses 

do capitalismo global e são excluídos, digitalmente, não tendo acesso às 

informações. 

Desta forma, torna-se contraditório a ideia de que todos estejam interligados 

em rede, produzindo e compartilhando informações, enquanto um contingente de 

pessoas permanece excluído deste contexto atual. Estas, porém, são as 

características da era da informação. Assim, a cultura e a sociedade vêm se 

transformando constantemente, por meio das atividades humanas, dos modos de 

pensar, aprender, comunicar, trabalhar, viver que são “midiatizados” pelas TDIC e 

mídias digitais.  

Para elucidar, o amplo conceito de tecnologia, retomamos as ideias do 

filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto (2005), que, em sua extensa obra bibliográfica, 

explora a complexidade do conceito da tecnologia, considerada como um conjunto 

de técnicas. Segundo o autor, a técnica não se refere apenas ao modo de fazer do 

homem, pois trata de um conceito muito mais extenso. A técnica nasce com a 

existência do homem e o auxilia em sua sobrevivência na natureza, tornando algo 

inseparável em sua vivência. Assim, a técnica não trata apenas de uma ação para a 

realização de um produto, mas tem como finalidade a produção das relações 

sociais, na construção das formas de convivência. O autor complementa esta ideia 

ao afirmar que “a técnica está ligada à vida, não em sentido idealista e 

generalizadamente, mas no sentido de depender da produção, pela vida, do seu 

produto mais elevado, o cérebro humano” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 146). 

Para Rayça (2008), o termo tecnologia é polissêmico, pois apresenta 

diferentes significados. Não conduz apenas para o uso do computador e dos 

aparelhos eletrônicos, mas é um estudo dos conhecimentos científicos que visa 

trazer melhorias para a vida do homem. Damásio (2007, p.15) complementa este 

raciocínio, ao afirmar que a tecnologia é um “agente de mudança e produto da 

evolução cultural e social”.  

A escola é um local de mudanças e transformações (FREIRE, 2006), além de 

ser um espaço refletor da sociedade, em seus fatos sociais, culturais, políticos e 
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econômicos. Com o avanço das tecnologias em diversos setores, a tecnologia 

também adentrou os espaços escolares pelos próprios alunos ou professores, por 

fazer parte do imaginário e dos diálogos rotineiros das pessoas (ALMEIDA; 

VALENTE, 2011) ou por iniciativa da própria escola ou por meio de políticas 

públicas. Assim coloca Medeiros (2009, p. 140) ao afirmar que “os governos de 

diferentes países têm investido no acesso e na incorporação do uso das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) tanto na atividade produtiva quanto na 

escolarização e na preparação profissional”. 

O termo TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) se popularizou, na 

década de 90, para designar “as tecnologias requeridas para o processamento, 

conversão, armazenamento, transmissão e recebimento de informações, bem como 

o estabelecimento de comunicações pelo computador” (MARTINS, 2003, p.70). 

Atualmente este conceito é chamado de TDIC – tecnologias digitais de informação e 

comunicação, pois é viabilizado por meios eletrônicos e digitais que adquirem, 

armazenam, processam e distribuem a informação (IBIDEM, 2003). Damásio (2007) 

complementa o conceito de TDIC ao dizer que, 

[...] são o tipo de manifestação tecnológica que maior relevância possui para 
a nossa organização social [...] são essenciais, porque a sua forma de 
organização e a sua estrutura permite, individual e coletivamente, coligir, 
processar e partilhar o conjunto de crenças e valores que facilitam a criação 
de sentidos partilhados que sedimentam a nossa organização social 
(DAMÁSIO, 2007, p. 45). 

A par disso, o computador, é referência quando o assunto é TDIC. Tornou-se 

um dos principais meios de comunicação e produção de informação e 

entretenimento, por sua capacidade multimídia. Packer (2005) define como 

elementos essenciais da multimídia, por meio de sua evolução histórica, a imersão, 

a interdisciplinaridade, a interatividade e a narratividade, com exemplos que 

confirmam a confluência da multimídia entre as artes, as interfaces homem-máquina 

e a tecnologia da informação. Leão (2005) complementa que o termo multimídia se 

popularizou no final da década de 80 e apresenta diferentes significados, de acordo 

com o contexto em que é utilizado, mas que, de um modo geral, trata da 

incorporação de diferentes informações no computador, como texto, áudio, vídeo, 

ilustração, animação, entre outras.  

A hipermídia surgiu com as múltiplas mídias, usadas na representação e 

articulação de informações. É uma simbiose dos recursos da multimídia e do 
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hipertexto (bloco de texto linear composto por links), que propicia uma navegação 

não linear, assim como possibilita a interatividade e a participação dos usuários 

(MARTINS, 2003; LEÃO, 2005).  

As mídias digitais surgiram com base nas tecnologias digitais, ou seja, essas 

tecnologias convergem mídias, linguagens e informações que podem ser exploradas 

de forma interativa e potencializadas com a Web, como a televisão digital, jogos, 

sites e outros.  

A interatividade é um termo geralmente usado para caracterizar os novos 

suportes digitais e as experiências que eles proporcionam. Este conceito, entretanto, 

não é novo, nem exclusivo das TDIC e das mídias digitais. Damásio (2007) ressalta 

que a interatividade é um conceito multidimensional e que existem três formas de 

interação com e pela da mídia: 

1. Interatividade entre usuários (user-user): é um processo que promove o 

surgimento de diferentes pontos de vista sobre uma ideia ou objeto, por 

meio da troca de informação. O uso das TDIC e das mídias propicia a 

comunicação interpessoal e pode ser exemplificado pelo email e chat 

(conversas instantâneas). 

2. Interatividade entre usuários e documentos (user-documents): trata da 

interação de conteúdos e seus respectivos criadores, assim como a 

produção efetiva dos conteúdos. Este é um modelo de interatividade que 

já estava presente nas mídias tradicionais, como o rádio, a televisão e o 

cinema, mas as TDIC aumentaram a interatividade entre os sujeitos e 

conteúdos e reforçaram o papel ativo dos usuários como produtores de 

conteúdos. 

3. Interatividade entre usuário e sistema (user-system): está relacionado à 

interface dos sistemas. De acordo com o nível de transparência, facilidade 

de uso e controle do usuário com o sistema, propicia uma experiência 

mais ampla de interação. 

Assim, a interatividade não é uma característica intrínseca de nenhuma 

tecnologia, mas proporciona um caráter diferenciador para as propriedades sociais 
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das TDIC e das mídias, ao potencializar o uso, a participação e a “ludicidade” 

(IBIDEM, 2007). 

O uso das TDIC e das mídias digitais na educação resulta em reflexões e 

mudanças. Possibilita inúmeras atividades pedagógicas que contribuem para a 

formação do indivíduo e de sua identidade, assim como para potencializar a 

aprendizagem, o exercício da dúvida, a compreensão de suas ações, a interação 

com o outro e diferentes formas de produção do conhecimento (ALMEIDA, 2005). 

Martins (2003) ressalta que o uso das diferentes mídias e dos recursos 

tecnológicos auxilia o aluno a compreender a realidade em que vive e, de forma 

questionadora, contribui para mudanças de seu entorno e de outras realidades. 

Entretanto, a integração das TDIC e das mídias digitais ao processo educativo 

torna-se um desafio constante para o professor que, na maioria das vezes, não 

possui conhecimento ou formação específica para tal uso. Para as tecnologias 

fazerem diferença na educação e transcender o uso tradicional da lousa e do 

caderno, é imprescindível que o professor tenha o domínio das ferramentas, das 

funções e dos recursos tecnológicos, além do conhecimento de suas características 

e concepções educacionais (ALMEIDA, 2005). Também é necessário que os 

professores dominem as linguagens que estão sendo produzidas socialmente na 

cultura digital (SOARES, 2011) por meio do uso das TDIC e respectivos recursos. 

A intencionalidade pedagógica do professor é fundamental na integração das 

tecnologias em suas práticas e, essencialmente, na aprendizagem do aluno. 

Almeida (2005, p. 21) afirma que “é imprescindível ter clareza da intenção 

pedagógica da atividade para definir qual ou quais softwares podem ser mobilizados 

a fim de atingir os objetivos (aprendizagem dos alunos)”. Para isto, além do domínio 

tecnológico das TDIC, é preciso que o professor desenvolva competências 

pedagógicas de uso dessas tecnologias, de modo que ele tenha condições de saber 

quando, porque e para que utilizar tais tecnologias, a partir da ação e reflexão de 

sua prática. 

O próximo item apresenta o uso das TDIC e das mídias digitais no contexto 

educativo. 
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2.2.2. O uso das TDIC e das mídias digitais na aprendizagem 

Perante o panorama apresentado, fica claro a importância que as TDIC têm 

no processo de aprendizagem e que os professores já fazem uso das tecnologias, 

como foi visto anteriormente nas pesquisas TIC Educação 2010 e 2011. A 

apropriação das TDIC ao currículo é um processo complexo, caracterizado por 

estágios (SANDHOLTZ et al., 1997) e configurado em espiral, o que cria um 

movimento ascendente com a mediação do computador, dos pares e dos 

professores (ALMEIDA; BERTONCELLO, 2011). 

De acordo com a pesquisa TIC Educação 2011, as escolas brasileiras, sejam 

públicas ou particulares, apresentam baixos percentuais de uso das TIC e realizam 

atividades básicas, como aulas expositivas ou interpretação de texto. Essa situação 

retrata que “as tecnologias ainda não exercem uma presença significativa na 

aprendizagem e na prática pedagógica e não estão presentes no dia a dia na 

relação entre professor e aluno” (CETIC.br, 2012, p. 98). 

Esta realidade, porém, não faz parte apenas das escolas brasileiras. Costa 

(2008), em sua tese de doutorado, apresenta alguns exemplos de países 

desenvolvidos que apresentam baixos índices de uso das TIC nas escolas. 

A Finlândia, considerado como o país de maior desenvolvimento econômico, 

social e tecnológico do planeta, principalmente na área educacional, apresenta 

indícios de que seus professores ainda não conseguiram incluir os computadores 

em sua prática diária e não utilizam as potencialidades das tecnologias a serviço da 

aprendizagem dos alunos. No Reino Unido, os professores utilizam as tecnologias 

para ensinar, especialmente a manipulação de suas ferramentas e não como uma 

forma de aprendizagem dos alunos no âmbito das disciplinas. Já na cidade norte-

americana de Michigan, os professores não se sentem a vontade para usar os 

laptops portáteis durante suas aulas (IBIDEM, 2008). 

Estas realidades assim como outros estudos confirmam que o processo de 

apropriação e integração das tecnologias ao currículo se realiza, gradativamente, 

seja nos países mais desenvolvidos ou nos países em desenvolvimento.  

Um exemplo disto é o projeto norte-americano Apple Classroom of Tomorrow 

(ACOT), iniciado em 1985 e coordenado por David Dweyer, uma experiência 
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colaborativa entre a Apple Computer, as universidades e as escolas públicas. 

Realizado em cinco salas de aulas de cinco escolas diferentes, o Projeto ACOT 

equipou as salas com computadores, impressoras e softwares e durante os dez 

anos de realização surgiram experiências significativas de ensino e de 

aprendizagem. Diante de outros resultados, foi possível identificar cinco estágios de 

apropriação das tecnologias, que foram sistematizados por Sandholtz, Ringstaff e 

Dwyer!(1997): 

Estágio 1 – Exposição ou entrada: é o primeiro contato dos professores 

com as tecnologias, em que aprendem o essencial de seus recursos. 

 

Estágio 2 – Adoção: os professores sentem-se mais seguros para usar as 

tecnologias, usadas, porém, de forma instrucionista, com exercícios de 

repetição e prática. 

 

Estágio 3 – Adaptação: as tecnologias começam a ser integradas nas 

atividades tradicionais da sala de aula, ampliando a produtividade dos 

alunos com o uso do processador de textos e das planilhas eletrônicas. 

 

Estágio 4 – Apropriação: os professores tendem a ter um domínio maior das 

tecnologias não mais usadas nas atividades tradicionais, mas em novas 

práticas pedagógicas. 

 

Estágio 5 – Inovação: os professores experimentam e utilizam as 

tecnologias em novos contextos de ensino, ao combinar as potencialidades 

dos recursos com as experiências de aprendizagem dos alunos. 

 

A partir deste estudo de Sandholtz, Ringstaff e Dwyer! (1997), muitos 

pesquisadores utilizam os estágios de apropriação tecnológica em suas pesquisas e 

experiências, dentre as quais destacamos duas no contexto brasileiro por tratar-se 

de escolas que trabalham com tecnologias móveis conectadas, representadas pelo 

laptop.  
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Almeida e Bertoncello (2011) ressaltam a experiência de uma escola pública 

em relação ao estágio de apropriação tecnológica dos professores. A escola 

participante do Projeto UCA, localizada na cidade de Palmas, no estado do 

Tocantins foi investigada entre 2007 a 2009 e mostrou que, por meio de ações de 

formação dos professores, estes avançaram do estágio da exposição, para o de 

adoção e, em seguida, para o de adaptação, mesmo com algumas dificuldades 

como falta de tempo, problemas com a conexão e velocidade da Internet e o 

compartilhamento dos laptops por mais de um aluno.  Estes e outros obstáculos 

dificultaram a ascensão dos estágios de apropriação e inovação pelos professores. 

Entretanto, surgiram as primeiras características de apropriação.  

Outro estudo realizado por Piorino (2012) em uma escola pública da cidade 

de São Paulo e que também participa do Projeto UCA, mostrou que os professores 

se encontravam nos estágios iniciais da apropriação tecnológica, de acordo com a 

sistematização de Sandholtz, Ringstaff e Dwyer! (1997). Com a formação de 

professores para o uso do laptop educacional, muitos professores que não tinham 

conhecimento ou apresentavam alguma resistência às tecnologias avançaram neste 

sentido e começaram a manuseá-las com seus alunos. Desta forma, alguns 

professores evoluíram para o estágio da adoção, enquanto outros estão no estágio 

de adaptação. Piorino (2012) ainda reforça que o apoio constante dos professores 

durante o processo de apropriação tecnológica amenizou o risco de se interromper a 

evolução tecnológica e pedagógica dos docentes. 

Assim, entende-se que a apropriação das TDIC pelos professores é realizada 

de forma gradativa, com o uso e o entendimento das potencialidades das 

tecnologias conforme as atividades educativas desenvolvidas, o que ocasiona 

mudanças nas práticas pedagógicas. Tornaghi (2010) nos lembra que as tecnologias 

digitais: 

[...] não são apenas instrumentos que nos ajudam a fazer melhor o que já 
fazíamos antes. Cada nova tecnologia traz novos fazeres, novas produções, 
novas formas de pensar e agir [...] entendemos que são mais do que 
ferramentas. (TORNAGHI, 2010, p. 06).  

Entretanto, Manovich (2005) critica a concepção que as tecnologias e as 

mídias estão sendo criadas para fazer o novo, em relação ao que já fazíamos antes 

ou a do professor que usa as tecnologias na elaboração de atividades tradicionais 

(estágio da adaptação). O autor exemplifica esta ideia, ao questionar o termo “novas 
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mídias”, definidas como objetos culturais que utilizam o computador para distribuição 

e exposição, exemplificadas pela internet, sites, multimídia e jogos dos 

computadores, realidade virtual, efeitos especiais, DVD e outros. 

Assim, as chamadas novas mídias são, sobretudo, mídias culturais e não 

novas mídias, pois tratam de um “mix de antigas convenções culturais de 

representação, acesso e manipulação de dados e convenções mais recentes de 

representação, acesso e manipulação de dados” (IBIDEM, 2005, p. 36), sendo que o 

termo “novo” refere-se aos dados digitais. 

Com isso, a sociedade tende a não olhar para o novo, mas sim para as 

remediações, ou seja, em muitos casos o que fazíamos em uma mídia, continuamos 

fazendo em outra mais atual. Como exemplo, assistimos os vídeos do YouTube 

como algo inovador, porém a lógica é a mesma de uma televisão.  

Entretanto, as TDIC possibilitam outras formas de inovar e ensinar, de 

aprender e de comunicar, por meio da diversificação de linguagens (oral, verbal, 

imagética, digital), do uso de variadas mídias (podem ser utilizadas em paralelo ou 

integradas), possibilitando tempos síncronos e interação constante, assim como 

outras atribuições da cultura digital como vimos anteriormente. 

Contingente significativo de crianças e jovens já usam as redes sociais, criam 

blogs e sites, compartilham vídeos e assim procuram caminhos próprios para se 

comunicar e se expressar. É por meio desse viés que a escola pode ampliar suas 

condições de ensino e aprendizagem, criando no seu interior a cultura digital, por 

meio da apropriação nos processos educativos das novas formas e linguagens de 

comunicação e de interesse dos alunos. 

De acordo com Soares (2011, p. 15), “ampliar as condições de expressão da 

juventude como forma de engajá-la em seu próprio processo educativo é uma meta 

que vem sendo perseguida, no Brasil e no exterior”. 

Assim, o uso das TDIC e das mídias digitais, durante as práticas 

pedagógicas, possibilita que os próprios alunos participem de forma ativa na 

construção de experiências multimídias, destacando sua visão de mundo e até 

mesmo suas habilidades em se expressar por meio das diferentes linguagens. Para 

Damásio (2007), 
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O uso de uma tecnologia da comunicação não se limita ao manuseamento 
instrumental da tecnologia ou à sua utilização em ordem à automatização 
total ou parcial de processos. O uso é um fenômeno participatório e 
colaborativo que implica uma apropriação efetiva da tecnologia pelo sujeito 
(DÁMASIO, 2007, p. 47). 

Ao usar e se apropriar das diferentes tecnologias, um processo de reflexão e 

discussão crítico e ético sobre as linguagens e os meios de comunicação tem que 

ser priorizado nos diálogos entre o professor (mediador) e os alunos, pois assim 

poderão se expressar comunicativamente, de forma consciente e com 

responsabilidade social. 

Ainda neste sentido, o conceito de transmídias tende a colaborar com a 

Educação. Henry Jenkins (2009) reviveu o conceito de transmídia em 2001, ao 

apresentar a ideia de transmedia storytelling: 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 
mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para 
o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 
melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 
expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 
explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 
diversões (JENKINS, 2009, p. 138) 

Assim, o termo transmídia é o desenvolvimento de um conteúdo por meio da 

combinação de diferentes mídias, com o objetivo de transmitir uma mensagem ou 

história e é utilizado em algumas áreas da comunicação, como o jornalismo e 

entretenimento, assim como no meio corporativo e na educação (GOSCIOLA, 2011).  

Jenkins (2009, p. 49) ainda explicita que a narrativa transmídia trata de “uma 

nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que 

faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de 

comunidades de conhecimento”. 

 A narrativa transmídia voltada para a prática pedagógica potencializa a 

experiência em diferentes mídias, já que cada parte da história é narrada em uma 

mídia de forma sistemática e juntas resultam na narrativa completa, além de permitir 

a convergência dos meios e dos conteúdos. O estudo ou a produção de uma 

narrativa transmídia induz a interação entre os alunos e professores, assim como a 

participação colaborativa.  

As TDIC e as mídias digitais no processo educativo possibilitam potencializar 

a comunicação dos alunos, o compartilhamento de ideias, a colaboração, a 
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criatividade, entre outras possibilidades, que possam também ser empregados no 

desenvolvimento pessoal dos alunos, assim como no contexto sociocultural de cada 

um.  

Um aluno no centro da aprendizagem, no uso e na ação de produzir 

conteúdos multimídias, aprende enquanto faz (proposta construcionista), aprende 

enquanto se expressa, resultando numa educação que faça sentido ao aluno 

proporcionando-lhe mais significado para o seu processo de aprendizagem. 

Neste sentido, vale lembrar que o uso das TDIC e das mídias digitais, com 

suas linguagens, possibilita o desenvolvimento da autoria e da coautoria dos alunos. 

A possibilidade de criar, produzir e publicar obras, ou seja, tornar-se autor de algo, 

favorece aos alunos a capacidade de explorar os recursos midiáticos em suas 

produções, assim como desenvolver o letramento digital de forma autônoma, crítica 

e colaborativa no processo de construção de conhecimento. Desta forma, a autoria 

dos alunos torna-se uma prática que potencializa o processo de apropriação e 

incorporação das TDIC ao currículo no mundo digital.  

No próximo item, a autoria dos alunos é colocada em evidência, no sentido de 

propiciar a construção de conhecimento. 

2.3. A autoria e a produção do conhecimento 

Estar em constante ato de criação é uma característica do homem que 

procura suprir suas necessidades e se expressar de formas diferentes, enquanto ser 

que busca ampliar seu conhecimento para sua evolução. Aquele, porém, que cria 

algo significativo para a sociedade é o autor da obra produzida? Mas toda obra 

criada foi feita por um autor? Todos podem ser autores?  

O filósofo francês Foucault trabalhou o conceito de autoria com mais 

intensidade entre os anos sessenta e setenta. Seus principais textos sobre o 

assunto são “Arqueologia do saber” (2008), “O que é um autor?” (2002) e “A ordem 

do discurso” (2006) que tratam da autoria sob diferentes enfoques (ALVES, 2012). 

No presente estudo, vamos nos delinear nas reflexões da segunda obra citada. 

Em seu livro “O que é um autor?”, originado de uma conferência realizada em 

1969 à Société Française de Philosophie, Foucault realiza uma concepção crítica  
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em relação ao destaque que é dado para o sujeito-autor e não para o discurso 

construído na obra. Entretanto, Foucault não nega a existência do autor (sujeito que 

escreveu o discurso), mas o caracteriza como aquele que exerce a função de autor, 

ao articular a existência, a circulação e o funcionamento dos discursos de certa 

época em uma determinada cultura. 

O discurso é um produto da dinâmica social, constituído de relações com 

outros discursos que circulam em nossa cultura, fruto das práticas sociais. Desta 

forma, o autor é o sujeito que assina o discurso e se responsabiliza por ele nas 

práticas sociais (FORTUNATO, 2003)  

Baseado nesta concepção, Foucault (2002) reflete, ao longo do trabalho, 

sobre a relação do texto com o autor, a noção de obra, o nome do autor que 

caracteriza certo modo de discurso e as características da função-autor articuladas 

com as formas próprias dos discursos. Neste sentido, enfatiza que os autores “não 

são apenas autores de suas obras, mas também da possibilidade e das regras de 

formação de outros discursos” (IBIDEM, 2002, p. 58) e, portanto, são fundadores de 

discursividades. 

 De forma geral, o autor para Foucault (2002) é aquele com a complexa 

função de: (1) produção, circulação e funcionamento dos discursos de certa época e 

cultura, (2) de garantir autoridade ao sujeito que constitui o discurso (sujeito do 

enunciado), podendo esta ser uma de suas posições e (3) tem o poder de organizar, 

controlar e limitar os discursos, de modo positivo ou repressivo (ALVES, 2012). 

A ideia de autor, ao longo da história, foi fortemente evidenciada na área da 

literatura, pelo fato de o discurso estar registrado na forma escrita (RICARDO; 

VILARINHO, 2006). Mas a autoria se realiza na forma de discursos expressos 

mediante diferentes linguagens e não apenas na escrita, como nas artes, na música, 

no cinema e assim por diante (FORTUNATO, 2003). 

Mas apenas produzir uma obra não garante a categoria de autor. É preciso 

criar, produzir e circular a obra numa comunidade, por exemplo. Foucault (2002, p. 

46) nos afirma isto, ao lembrar que “a função autor é, assim, característica do modo 

de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de 

uma sociedade”. Chartier (1999, p. 45) também corrobora com esta ideia, quando 
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coloca que “para erigir-se como autor, escrever não é suficiente, é preciso mais, 

fazer circular as suas obras entre o público, por meio da impressão”. 

Neves (2005, p. 02) aponta que a autoria é a “capacidade de construir 

significados e de gerar projetos e conhecimentos socialmente relevantes”. Com isso, 

o autor pode ser considerado como o sujeito que expressa sua percepção intelectual 

por meio de suas obras publicadas e, desse modo, contribui com a expansão do 

conhecimento social. 

Os conhecimentos aprendidos na escola, geralmente, foram criados e 

sistematizados por grandes autores ou desenvolvidos com afinco por pesquisadores 

e intelectuais. Tais conhecimentos, considerados tradicionais, quase sempre são 

transmitidos por meio de grades curriculares em que o aluno reproduz o que o 

professor ensina, sem questionamentos. Freire (1987) a chamou de educação 

bancária, em que o professor deposita conteúdos no aluno, que apenas memoriza e 

repete. Mas a escola não se limita apenas à reprodução dos saberes, pois é um 

espaço de diálogo e criticidade, com alunos ativos e bem articulados com o contexto 

local e global. É um espaço para pensar, criar, aprender e ensinar. 

Fortunato (2003, p. 13), que em sua dissertação trabalha a autoria na forma 

de discurso afirma que a “autoria é um procedimento básico da educação: alunos e 

professores estão constantemente exercitando suas funções de autores de 

discursos variados que se situam no âmbito das disciplinas, do cotidiano, da 

história”. Ou seja, além de trabalhar os conhecimentos tradicionais, a escola é capaz 

de produzir, circular e compartilhar novos saberes. 

O incentivo pela autoria como processo que contribui com a construção de 

conhecimento dos alunos e como forma de expressão das ideias foi realizado com 

sucesso pelo pedagogo francês Célestin Freinet (1896-1966) e pelo médico e 

educador polonês Janusz Korczak (1879-1942), ainda no início do século XX, na 

Europa. 

Ambos iniciaram um trabalho de autoria de seus alunos, utilizando o jornal 

como um meio para tal. Insatisfeitos com o sistema tradicional de ensino em que os 

alunos não tinham liberdade para expressar suas ideias, tanto Freinet quanto 

Korczark vislumbraram no jornal impresso uma potencialidade que ampliava a 
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criatividade de seus alunos e, consequentemente, contribuía para a aprendizagem 

(SOBREIRO, s/d). 

Janusz Korczark era o pseudônimo de Henryk Goldszmit (GOTTLIEB, 2001). 

Foi no orfanato Lar das Crianças em Varsóvia, que o médico-educador trabalhava 

com os princípios educacionais e buscava explorar as práticas pedagógicas. 

Insatisfeito com o sistema de ensino, Korczark: 

Criticava o ensino por meio de aulas expositivas, o divórcio entre os 
currículos escolares e a vida, bem como o excesso de relacionamentos 
formais entre professores e alunos. Ele reclamava da organização de 
escolas de que as crianças realmente gostassem, que oferecessem 
matérias interessantes e úteis e que promovessem relações educacionais 
harmoniosas. Destacou a necessidade de se criar um sistema de educação 
holístico, que promovesse a cooperação entre a escola, a família e as várias 
instituições sociais (SOBREIRO, s/d, p. 11).  

 
Para o educador polonês, o jornal era um meio de registro da realidade e seu 

uso no orfanato refletia o “método de Korczark” que tinha como objetivo a liberdade 

de expressão dos alunos, assim como o antiautoritarismo e a autogestão dos 

estudantes (SOBREIRO, s/d).  

Um exemplo de jornal criado juntamente com as crianças do orfanato foi o 

Maly Przeglad. Com apenas quatro páginas, os autores eram crianças que 

escreviam para outras crianças, público alvo do jornal. O trabalho desenvolvido 

repercutiu por toda a Polônia e diversas crianças e jovens autores colaboravam com 

a criação de cada edição, enquanto Korczark os remunerava com dinheiro, como 

forma de incentivo à escrita e à construção do conhecimento. 

Korczark continuou a usar este e outros jornais em atividades jornalísticas no 

orfanato até o final de seus dias, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Outro precursor do uso pedagógico do jornal foi Célestin Freinet. Um 

professor a frente de seu tempo que procurava estratégias para mudar o ensino 

tradicional de sua época na França. Buscava aproximar os alunos de seu contexto 

social e levá-los a participar, ativamente, das atividades locais, como vender os 

produtos feitos na aldeia pelos artesãos. Esta era o modelo de sua Escola do 

Trabalho. 

As ideias de Freinet tornaram-se conhecidas por outros professores que a 

chamaram de método Freinet. Baseado na participação de alunos e professores em 

que todos em colaboração contribuem para a construção de conhecimento, a partir 
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da experiência de cada um, de forma espontânea e ativa. Com estas ideias, Freinet 

começou a utilizar a produção de jornal em suas aulas, com a Imprensa na escola, a 

partir de 1924. Para Freinet, o jornal, em todas as suas fases, deve ser elaborado e 

produzido pelas crianças, como corrobora Sobreiro (s/d, p. 9), “Freinet compreendia 

que a produção do jornal pelos próprios alunos era atraente justamente porque 

permitia aos jovens manusearem estes elementos livremente, exercitando a 

criatividade”. 

Freinet e Korczark já divisavam a potencialidade que a construção da autoria 

dos alunos provocava no processo de aprendizagem, mesmo não utilizando 

tecnologias tão avançadas como as atuais. 

Com as TDIC, a Internet e a convergência das mídias, as possibilidades de 

criação e circulação das produções foram facilitadas e com isso se expandiram, 

promovendo a autoria individual e coletiva.!

A construção da autoria em sala de aula exige, antes de tudo, uma 

intencionalidade e uma responsabilidade ética do professor e dos alunos, diante da 

criação de informações e produções que serão, posteriormente, divulgadas, seja na 

escola, na rede ou em qualquer outro meio. Também é de fundamental importância 

que o professor esclareça aos alunos o que é ser um autor e as consequências 

desta posição, diante da exposição de suas criações. Como exemplifica o aluno A6 

da Oficina investigada: 

A6: É um momento de responsabilidade muito grande [...] e 
como a gente tá levando o nome do colégio pra Internet, então 
sempre tem que passar pela avaliação dos professores24. 
 

A prática da autoria pelos alunos pode ser desenvolvida de formas variadas, 

desde as mais simples, como Freinet e Korczark fizeram, ao utilizar o jornal 

impresso com textos baseados em palavras escritas até as mais complexas, 

aproveitando as potencialidades que as TDIC e as múltiplas mídias oferecem. De 

um jeito ou do outro, os alunos têm amplas possibilidades de expressarem sua 

opinião e pensamento, desenvolverem suas ideias e visões do mundo por meio de 

diferentes linguagens (imagem, áudio, texto, animação, hipermídia), já disseminadas 

entre as crianças e os jovens da era digital.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 As transcrições dos grupos focais estão fiéis ao discurso oral dos sujeitos e não sofreram nenhum 
tipo de alteração pela pesquisadora. 
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Os aprendentes desta recente cultura digital possuem uma facilidade natural 

no manuseio das ferramentas e estão em constante produção: tiram fotos com 

celular, postam no blog, onde estão compartilhados os textos escritos, outras fotos, 

vídeos e informações; criam filmes em câmeras digitais, editam num software online 

e depois postam no You Tube; colaboram nas wikis e assim por diante.  

A autoria que a Web 2.0 proporciona, alinhada com a apropriação da 

tecnologia e a construção do conhecimento, resulta em um horizonte em que o aluno 

pode ser o protagonista da sua aprendizagem. Desta forma, exige uma postura ativa 

do aluno que deixa de ser mero receptor das informações dadas em sala de aula e 

passa a participar, ativamente, das atividades, (re)construindo seu processo de 

aprendizagem. Segundo Freire (1996, p. 27), “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”. 

Diante disto e para ter a autoria como uma estratégia pedagógica favorável, o 

professor é desafiado a mudar sua postura de repassador de informações para 

mediador da aprendizagem e produção de conhecimento do aluno, figura central de 

todo este processo. A curiosidade do aluno, assim como sua criticidade devem ser 

instigadas e respeitadas pelo docente, o que garante espaço para o aluno colocar 

sua opinião, seus interesses e necessidades (RICARDO; VILARINHO, 2006). O 

aluno A6, demonstra isto em sua fala: 

A6: [...] quando eles (professores) tem a ideia, eles perguntam 
o que a gente acha e como eles dizem, a Oficina é de todos 
nós, então é importante todo mundo dar opinião. 

A vasta possibilidade de ações propiciadas pelas TDIC, a convergência das 

mídias e a Web 2.0 viabilizam a criação, a elaboração e a execução de uma 

produção que se, publicada na rede, contribui com a produção coletiva do 

conhecimento, denominada por Lévy (2011) de Cibercultura.  

O aluno com um conteúdo na rede tem grandes chances de receber 

comentários de terceiros (pessoas conhecidas ou não) que podem colaborar com o 

trabalho, atribuindo comentários e sugestões que poderão ou não ser acatados pelo 

autor, mas que necessitam da reflexão e criticidade do aprendente. De acordo com 

Neves (2005, p. 03), “o compartilhamento do processo de produção e a avaliação 

dos produtos geram novas análises, visões interdisciplinares e novas produções, 

impulsionando um contínuo crescimento”. Ainda neste viés, a coautoria pode ser 



63 
!

viabilizada pois trata da colaboração de outros autores no sentido de agir e modificar 

a obra (PLAZA, 2003) por meio da contribuição da interação entre todos os usuários. 

O exercício da autoria em sala de aula também favorece a criatividade dos 

alunos, a autonomia, o pensamento crítico, e como é realizada na ação, também 

promove a colaboração entre os pares. 

Tornaghi (2010) nos lembra que, 

Papert verificou que a construção de conceitos, conhecimentos e estruturas 
de pensamento (a inteligência) se dá de forma ainda mais significativa 
quando o aprendiz atua sobre o entorno, modificando-o e criando produtos 
seus. É na ação do sujeito sobre o entorno que a aprendizagem se dá de 
forma mais significativa (TORNAGHI, 2010, p. 08). 

Com esta ideia, a autoria é um meio que auxilia na construção de uma 

aprendizagem mais significativa para os alunos, pois tem as experimentações como 

base de sua realização, por meio do exercício da criação, da dúvida, do erro, da 

execução, da reelaboração. 

No entanto, a autoria pode ser considerada como um desafio no contexto 

educativo. Com a Internet, os alunos têm uma facilidade maior de copiar e reproduzir 

o conteúdo, sem mencionar o autor verdadeiro, o que é nomeado de plágio. Este 

tipo de ação dificulta a realização de um estudo ou pesquisa mais embasada que 

poderia proporcionar o desenvolvimento de uma estruturação sistematizada dos 

conhecimentos por parte dos alunos. Sobre isto, Ricardo e Vilarinho (2006, p. 71) 

afirmam que “é fundamental que o aluno perceba que, ao plagiar, está abrindo mão 

de sua autoria, de sua singularidade e individualidade, e da chance de criar e 

produzir conhecimento”. 

Mas de uma forma ampla, o exercício da autoria pelos alunos contribui com a 

construção de conhecimentos e com uma aprendizagem mais significativa, pois é na 

ação que os alunos conhecem o potencial e os limites das TDIC e das mídias 

digitais para expressar sua visão de mundo, produzir colaborativamente e contribuir 

com novas formas de informação e conhecimento. 
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2.4. Protagonismo (autonomia, colaboração, interação) 

O termo protagonismo é amplamente usado nas artes cênicas e 

cinematográfica, além da literatura e da televisão. A origem etimológica da palavra 

protagonismo vem de protagnistés, que significa o ator principal do teatro grego ou 

aquele que se encontra no papel central de um acontecimento (FERRETTI et al., 

2004, p. 413). 

Mas o termo se expandiu para outras áreas. Por exemplo, na política, se 

refere a um líder de algum movimento ou ao ministro que se destaca num escândalo 

político. Com a diversidade de áreas ou situações que aplicam o termo 

protagonismo, Stamato (2008) nos lembra que, 

[...] a associação do conceito a intervenções de diferentes tipos e matizes, 
muitas vezes contraditórias ao empoderamento e à luta presentes em sua 
raiz etimológica, tem gerado, no interior de diferentes segmentos sociais, 
questionamentos e antagonismos a seu uso (STAMATO, 2008, p. 57).   
 

Daí a importância de realizar estudos acadêmicos mais aprofundados sobre o 

tema, para não criar equívocos sobre seu significado e aplicação.  

Uma expressão bastante recorrente nos últimos anos do século XX no Brasil 

é o “protagonismo juvenil”. Com a abertura da democracia após a ditadura militar, os 

jovens ganharam espaço para participar ativamente das práticas sociais e políticas, 

com o objetivo de buscar transformações na sociedade e o próprio apoderamento do 

jovem. O conceito do protagonismo juvenil é investigado em muitas pesquisas, sob o 

olhar de diferentes contextos e perspectivas (FERRETTI et al., 2004; LIMA, 2005; 

PRÓSPERO, 2005; STAMATO, 2008; GOMES DA COSTA, s/d). Tanto nos 

documentos oficiais quanto nas pesquisas teóricas, o termo protagonismo aparece 

relacionado ao jovem e raramente seu teor é atribuído aos pais e professores, por 

exemplo. 

Na esfera educacional, o protagonismo traz muitas características 

semelhantes ao protagonismo juvenil. Assim como o jovem de um movimento social 

que busca transformações em sua comunidade, o aluno protagonista busca ser o 

agente de mudanças de sua aprendizagem, o que contribui, significativamente, para 

sua formação integral e transformação em um cidadão ativo e consciente que 

continuará buscando mudanças na sociedade. Gomes da Costa (s/d) corrobora com 

esta ideia ao dizer que  
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[...] no campo da educação, o termo protagonismo juvenil designa a atuação 
dos jovens como personagem principal de uma iniciativa, atividade ou 
projeto voltado para a solução de problemas reais. O cerne do 
protagonismo, portanto, é a participação ativa e construtiva do jovem na 
vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla (GOMES DA 
COSTA, s/d, p. 07). 

Para o desenvolvimento de ações protagônicas em sala de aula, a prática 

pedagógica do professor tem que estar alinhada com o diálogo. É numa relação 

horizontal entre alunos e professor que o diálogo pode ser estabelecido, pois trata 

de uma escuta sensível, de reflexões e ações sobre a realidade e suas possíveis 

mudanças, articulado, porém, com o conteúdo estudado. Freire (1987) afirma que  

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca da, 
ideias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 79). 

Com o desenvolvimento do diálogo, os alunos possuem mais liberdade de se 

expressar. Mostram o que pensam, desenvolvem opiniões e argumentos, 

compartilham curiosidades, dúvidas e descobertas, enfim, têm um espaço ativo e 

mais participativo na sala de aula, conforme exemplifica o aluno A3: 

A3: Você acaba sempre tendo uma troca [...] o resto do pessoal 
acaba opinando e a gente acaba pensando em outras coisas 
que a gente não pensou, não tinha visto. Esta troca de ideias 
acaba ocorrendo nos encontros mesmo que a gente tem aqui 
(na Oficina).  
 

A participação é a ação sobre uma realidade e, no caso da escola, é agir 

sobre a construção do conhecimento para a formação do aprendizado. Esta ideia 

sobre a participação ativa dos alunos em sua aprendizagem iniciou no Brasil por 

volta dos anos 20 e 30, com a difusão dos pensamentos de Dewey entre os teóricos 

da Educação (FERRETTI et al., 2004). 

O filósofo e pedagogo John Dewey propôs uma filosofia centrada na 

educação pela experiência que trata da construção do saber por meio da reflexão 

das experiências atuais e passadas. Para ele, a busca do conhecimento prático 

resulta em experiências oriundas de saberes e marcadas pelo desenvolvimento da 

democracia e a cooperação. Segundo Almeida (2009), 

A educação como processo contínuo de reconstruir e reorganizar a 
experiência – refletir sobre as consequências da experiência e reconhecer o 
seu sentido, cria um continuum entre experiências educativas que articula 
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polaridades dicotômicas entre teoria e prática, público e privado, método e 
conteúdo, mente e corpo (ALMEIDA, 2009, p. 78). 

Dewey também foi um dos expoentes do movimento da Escola Nova que 

propunha que a escola trabalhasse no sentido de propiciar o desenvolvimento 

integral do aluno, com a atividade prática na comunidade e a formação pela 

democracia. Incentivava uma escola pela experiência e com alunos ativos e 

participativos, proporcionando atividades que já envolviam o uso de tecnologias na 

escola, na época audiovisual. 

Gomes da Costa (s/d) nos lembra que existem várias formas de participação, 

inclusive aquelas que negam o sentido de protagonismo, como a manipulada e a 

simbólica, mas estas, de fato, não são participação. E complementa que a 

participação concreta é  

[...] quando se desenvolve num ambiente democrático. A participação sem 
democracia é manipulação e, em vez de contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e social do jovem, pode prejudicar a sua formação. Principalmente, 
quando se tem o propósito de formar o jovem autônomo, solidário e 
competente (GOMES DA COSTA, s/d, p. 07). 

 
Freire compartilha das ideias de Gomes da Costa (s/d) ao ressaltar que a 

participação, baseada no diálogo, é construída em uma comunidade por meio do 

comprometimento de seus sujeitos na busca pela democracia. Em “Cartas a 

Cristina”, Freire (1994) afirma que é com a prática da participação ativa que se 

aprende democracia. 

Stotz (2009) esclarece que o conceito participação tem origem na Sociologia 

e é polissêmico por abarcar um sentido de coesão social como de mudança social, 

além de aplicar comportamentos e atitudes passivos e ativos, estimulados ou não. 

 Para Bordenave (1983, p. 16) a participação acompanha a evolução do 

homem desde os tempos primitivos, tornando-se uma necessidade fundamental do 

ser humano, por “exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a 

si mesmo e dominar a natureza e o mundo”. Sua prática está relacionada com a 

“interação com os demais homens, a autoexpressão, o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si 

mesmo pelos outros”. 

A participação é baseada na interação (DAMÁSIO, 2007) que, quando 

realizada entre sujeito e meio, propicia a reconstrução do conhecimento pelas ações 
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do próprio sujeito. Conforme esclarece Piaget (1972, p. 14), “o conhecimento resulta 

de interações que se produzem a meio caminho entre os dois (sujeito e objeto), 

dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência de uma 

indiferenciação completa e não de intercambio entre formas distintas”. 

Almeida (2004) destaca que a interação social, assim como a intervenção de 

terceiros durante a (re)construção do conhecimento podem estimular a reflexão e 

tornar os conflitos (erros e acertos) mais significativos. 

Outra característica essencial de um protagonista é a autonomia, conforme 

afirmou Gomes da Costa (s/d). Um dos grandes expoentes no assunto é Freire 

(1996), que em Pedagogia da Autonomia, um dos seus livros mais célebres, nos 

elucida o significado de autonomia, 

Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se 
constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo 
tomadas […] Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém […] É neste 
sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 
experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, 
em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 1996, p. 67). 

Com isso, a autonomia dos alunos deve ser concretizada para que possam 

ser capazes de decidir, de forma consciente e crítica, sobre a realidade em que 

vivem. Para tal, experiências de decisão e responsabilidade devem ser propostas. O 

aluno A6 demonstra estes aspectos em sua fala: 

A6: Normalmente com os projetos, eles (professores) dão mais 
uma base do que tem que fazer e deixam a gente bem a 
vontade pra escolher quais caminhos que o projeto vai tomar, 
então eles dão só uma base mesmo e a gente que incorpora e 
acrescenta coisas. 

Neste sentido, as práticas pedagógicas que levam ao protagonismo dos 

alunos podem ser desenvolvidas com a mudança do ensino tradicional, centrado na 

transmissão de informações, para um ensino mais desafiador e participativo, 

utilizando as TDIC e as mídias digitais e que considere os novos modos de viver do 

século XXI. Almeida e Valente (2011) sugerem algumas estratégias pedagógicas 

nesta direção, 

[...] elaboração de projetos temáticos do interesse de cada aluno, a 
proposição de problemas, o trabalho com temas geradores ou o 
desenvolvimento de atividades que despertem a curiosidade dos alunos 
pela descoberta, o aprender com o outro e a compreensão dos problemas 
de seu contexto e do mundo (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 50). 
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Práticas como estas exigem a participação ativa e reflexiva dos alunos, em 

processos de discussão e ação na resolução de problemas reais que destacam a 

visão (individual e coletiva) de mundo, assim como sua intervenção na busca de 

mudanças. Para a realização de transformações mais efetivas, seja na escola ou na 

comunidade, a união e a interação entre as pessoas com um mesmo objetivo, 

resulta na colaboração entre os pares. O aluno A2 apresenta alguns indícios desta 

ideia: 

A2: Acontece muitas vezes, alguém dá uma ideia ai os outros 
vão acrescentando, em vez de ficar aquela ideia pura, que tá 
meio vazia, os outros vão acrescentando e deixa a sua ideia 
grande.  

 
A colaboração tem como base a relação que se estabelece no diálogo para 

uma possível solução de problemas, a troca mútua de informação para a criação de 

estratégias, assim como a confiança entre os envolvidos, com o objetivo de construir 

um conhecimento ou desenvolver trabalhos em grupo (MANDAJI, 2011). Assim, um 

aluno protagonista, ao ter uma conduta de líder, propõe ao grupo situações em que 

todos possam participar e trabalhar em parceria, por meio da ação e reflexão com o 

outro, do compartilhamento de ideias e da mobilização para o desenvolvimento de 

uma ação em conjunto. 

O conceito de colaboração é amplamente difundido na atual era da 

informação (CASTELLS, 2009), na qual a população mundial está conectada por 

meio de uma rede digital de comunicação. Com esta configuração, a iniciativa de um 

aluno protagonista pode-se expandir por dimensões inesperadas. 

Com a potencialidade das TDIC e das mídias digitais, os alunos utilizam 

diferentes ferramentas para expressar e registrar suas ideias, opiniões, aflições e 

soluções por meio de produções multimídias elaboradas em conjunto que, 

divulgadas na Internet, ganham maior visibilidade, impulsionam a interação e a 

expansão da colaboração com pessoas com o mesmo interesse, em uma esfera 

local e global. Assim, uma ação protagônica pode originar a consolidação de um 

processo de aprendizagem que resulte também na autoria e na coautoria dos 

alunos. 
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Em relação ao uso das tecnologias nesta frente de participação, ação e 

mudanças sociais, Almeida e Valente (2011), corroboram com o entendimento que 

as TDIC propiciam o 

[...] desenvolvimento da autonomia do aluno na busca e na geração de 
informações significativas para compreender o mundo e atuar em sua 
reconstrução, no desenvolvimento do pensamento crítico e autoreflexivo do 
aluno, de modo que ele tenha capacidade de julgamento, autorealização e 
possa atuar na defesa dos ideais de liberdade responsável, emancipação 
social e democracia (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 31).   

Diante desta visão, a funcionalidade das TDIC e sua integração ao contexto 

educacional com o propósito de propiciar a construção do protagonismo, se 

traduzem na capacidade de o aluno participar ativamente, exercer a autoria e a 

coautoria de forma responsável pelas mudanças sociais, como um cidadão 

consciente, autônomo e crítico que busca uma sociedade mais igualitária e 

democrática.  
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____________________ 
 

CAPÍTULO III 
 Metodologia da Pesquisa  

____________________ 

 

Este capítulo apresenta, inicialmente, os objetivos da pesquisa que estão 

relacionados com a autoria dos alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais e a 

análise de como as TDIC e as mídias digitais podem contribuir para o 

desenvolvimento da autoria pelos alunos da escola investigada. 

O contexto selecionado para a realização da pesquisa foi uma Oficina de 

produção multimídia de uma escola privada da cidade de São Paulo. A Oficina em 

questão é um dos projetos extracurriculares que a escola oferece no período que 

sucede as aulas. 

A seguir, será explanada a metodologia da investigação, especificando a 

abordagem adotada, os procedimentos e instrumentos de coleta e suas principais 

características. 

Os principais autores que subsidiaram os fundamentos teóricos foram Laville 

e Dione (1999), Gatti (2005), Chizzotti (2008, 2010), Bogdan e Biklen (2010) e 

outros. 
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3.1. Recapitulando os objetivos da pesquisa e o contexto investigado 

A presente investigação apresenta como objetivo geral a identificação das 

possibilidades e dos limites da construção de autoria pelos alunos com o uso das 

TDIC e das mídias digitais e analisar como estas podem contribuir para o 

desenvolvimento da autoria pelos alunos da escola investigada. As possibilidades e 

os limites que o exercício da autoria provoca no processo educativo são os objetivos 

específicos, assim como a análise de como as TDIC e as mídias digitais podem 

contribuir para o desenvolvimento da autoria nos alunos. 

O contexto investigado trata de uma escola privada localizada na cidade de 

São Paulo. A escola é uma instituição secular que apresenta uma proposta 

pedagógica voltada ao atendimento das classes mais favorecidas economicamente, 

para alunos do Ensino Infantil ao Ensino Médio e busca inovações frequentes em 

seu ensino, principalmente com o uso das tecnologias. Várias atividades e projetos 

são realizados como atividades complementares na escola, como dança, teatro, 

línguas, esportes, enquanto outras envolvem o uso de tecnologias, como robótica, 

jogos,  entre outras. Um dos projetos refere-se a uma Oficina de produção de 

conteúdo pelos alunos, com a utilização das mídias e das tecnologias que se 

desenvolve durante o período das aulas. Assim, o Projeto Oficina, que neste estudo 

será denominado apenas de Oficina, tornou-se o foco para a investigação. 

A pesquisa em campo iniciou em junho de 2012 e terminou em dezembro de 

2012, tendo o período de atividades da Oficina iniciado no mês de fevereiro e 

finalizado em novembro de 2012. Durante este período, foram utilizados diferentes 

procedimentos metodológicos para a coleta de dados: observação, questionário, 

grupo focal e análise documental. Conforme o quadro 1 abaixo:  

Quadro 1: Ações da pesquisa no ano de 2012 

AÇÕES EM 2012 
Data Ação 
junho Observação e análise documental 

agosto Observação e análise documental 
Observação e análise documental 

Grupo Focal (Alunos) outubro 
Questionário (Alunos) 

dezembro Grupo Focal (Professores) e análise documental 
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A seguir, será explanado com mais detalhes a abordagem da pesquisa e as 

principais características dos instrumentos utilizados, à luz dos fundamentos teóricos 

que a sustentam. 

3.2. A metodologia da pesquisa 

O desenvolvimento de toda pesquisa é baseado numa busca detalhada de 

dados que forneçam os subsídios necessários para analisar o problema e a hipótese 

levantada no decorrer do estudo, assim como o conhecimento teórico adquirido. A 

hipótese formulada para esta pesquisa é que o uso das TDIC e das mídias digitais, 

sobretudo dos recursos da Web 2.0, potencializa a autoria dos alunos, se esta 

concepção estiver alinhada com a intencionalidade da prática pedagógica do 

professor.  

Uma pesquisa leva a compreensão dos fatos e da realidade, como 

complementa Chizzotti (2010): 

A ciência e as pesquisas cresceram e se desenvolveram a partir de um 
processo de busca metódica das explicações causais dos fatos ou da 
compreensão exaustiva da realidade, utilizando-se de informações colhidas 
por meio de observações atentas ou outros recursos adequados de se 
coligir os dados singulares que fundamentassem afirmações mais amplas 
(CHIZZOTTI, 2010, p. 19). 

A natureza do estudo se constitui como pesquisa de campo, em que a coleta 

dos dados é realizada no local em que o fenômeno ocorre, sem a intervenção do 

pesquisador. Apresenta “o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese 

que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações 

entre eles” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 83). No caso da presente pesquisa, seu 

objetivo geral é identificar as possibilidades e os limites de como as TDIC e as 

mídias digitais podem contribuir para a formação de alunos-autores e analisar como 

as TDIC e as mídias digitais podem contribuir para o desenvolvimento da autoria 

pelos alunos da escola investigada. 

A investigação se ajusta na modalidade qualitativa, pois foi desenvolvida 

numa situação natural que foca a realidade de forma contextualizada e descritiva, 

além de enfatizar o processo ao invés do produto, ressaltando as perspectivas dos 

participantes (LUDKE; ANDRÉ, 2004).  



73 
!

De acordo com Bogdan e Biklen (2010), a pesquisa qualitativa apresenta 

algumas características como: 

 

1. Mostra o ambiente natural como fonte direta de dados e o principal 

instrumento é o pesquisador. 

A fonte direta dos dados é o ambiente natural da investigação. E por mais que se 

utilizem diferentes instrumentos para a coleta dos dados, o olhar investigativo do 

pesquisador é essencial para elucidar sua questão de pesquisa, pois está em 

contato direto com o local da ocorrência e assim adquire um maior entendimento do 

contexto em que as ações se realizam. 

 

2. Os dados coletados são descritivos. 

Os dados são palavras ou imagens: registros oficiais, transcrição de entrevista, 

fotografia, vídeo, planos de aula, entre outros. Busca-se descrever, minuciosamente, 

e analisar todos os dados, sem excluir nenhum detalhe, pois “tudo tem potencial 

para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objeto de estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 49). 

 

3. O processo tem maior importância que o resultado ou produto. 

O entendimento de como se chegou ao resultado ou produto final é o que interessa 

ao investigador qualitativo. Investigar a história, as atitudes, as práticas e as 

estratégias que realizaram durante o projeto de uma escola, por exemplo, condiz 

com o processo de realização deste projeto, e os resultados que levaram o 

pesquisador até esta experiência. 

 

4. A análise de dados é um processo indutivo. 

Os dados colhidos vão sendo relacionados de acordo com a interação com os 

sujeitos, ao longo da pesquisa, para assim o pesquisador efetuar uma teoria em 

conformidade com o seu objeto de estudo. 

 

5. As perspectivas dos participantes são essenciais para o estudo. 

Por meio do diálogo com os sujeitos, o investigador pode compreender as opiniões, 

as perspectivas e as experiências dos sujeitos abordados que podem ser 
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considerados na pesquisa qualitativa.  

 

Assim, a pesquisa com abordagem qualitativa pretende “interpretar o sentido 

do evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem” 

(CHIZZOTTI, 2010). Para realizar a interpretação baseado em dados, utilizam-se 

variados métodos, conforme especificado a seguir.  

A coleta de dados é a fase da pesquisa em que os instrumentos são 

aplicados no ambiente pesquisado. Para tal, utilizam-se inúmeras técnicas 

relacionadas com o tipo de investigação que se pretende realizar. Neste estudo, os 

instrumentos utilizados foram escolhidos de acordo com possibilidades 

proporcionadas pelo contexto investigado, levando em consideração a quantidade 

dos alunos e o tempo da Oficina. Foram utilizadas as técnicas de observação, grupo 

focal, questionário e análise documental, caracterizados a seguir. 

3.3. Os instrumentos de coleta de dados 

3.3.1 Observação 

A observação consiste numa descrição atenta a respeito do fenômeno 

observado que será examinada de acordo com os objetivos da pesquisa. Nesta 

pesquisa, utilizou-se da observação direta ou participante em que o pesquisador 

está em contato direto com o contexto investigado, para experienciar a dinâmica das 

ações e, assim, compreender o fenômeno observado sob sua perspectiva e ponto 

de vista. Entretanto, a presença do pesquisador não é totalmente neutra interferindo 

minimamente o seu lado pessoal (CHIZZOTTI, 2008). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2005), a observação assim como outras 

técnicas de pesquisa apresentam vantagens e limitações e por isso, sua realização 

pode ser aplicada concomitante com outras técnicas. Ainda segundo as autoras, as 

vantagens de uso desta técnica são: 

• “Possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar ampla variedade 

de fenômenos, 

• Exige menos do observador do que as outras técnicas, 
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• Permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 

comportamentais típicas, 

• Depende menos da introspecção ou da reflexão, 

• Permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas 

ou de questionários” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 193). 

Em relação às limitações, Marconi e Lakatos (2005) destacam:   

• “O observado tende a criar impressões favoráveis ou 

desfavoráveis no observador, 

• A ocorrência espontânea não pode ser prevista, o que impede, 

muitas vezes, o observador de presenciar o fato, 

• Fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador, 

• A duração dos acontecimentos é variável: pode ser rápida ou 

demorada e os fatos podem ocorrer simultaneamente; nos dois 

casos, torna-se difícil a coleta dos dados, 

• Vários aspectos da vida cotidiana, particular, podem não ser 

acessíveis ao pesquisador” (IBIDEM, 2005, p. 193). 

 

As observações desta pesquisa foram realizadas em três momentos (junho, 

agosto e outubro de 2012) e não seguiram um roteiro prévio, mas tinham a 

finalidade de encontrar vestígios das possibilidades e dos limites da autoria dos 

alunos. Na primeira visita para a observação, fui apresentada pela professora aos 

alunos. Ela me pediu para contar sobre a minha pesquisa e meus objetivos em estar 

naquele momento na Oficina. Feito isto, sentei em umas das mesas que estavam 

vazias e a observação se iniciou, com anotações que fui redigindo em meu próprio 

laptop. Inicialmente, a minha presença causou certo estranhamento por parte dos 

alunos, mas, após um tempo, se acostumaram com minha presença. Em certo 

momento, conversei com alguns alunos que me contaram o que estavam fazendo 

naquele momento e como as atividades da Oficina funcionavam. 

Nas outras duas visitas de observação, fui bem recebida pelos professores 

(orientadora da Oficina e jornalistas) e alunos que me cumprimentaram, de forma 
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simpática, mostrando-se muito receptivos. As observações foram registradas em um 

dos laptops que se encontravam nas mesas do laboratório e se configuraram em 

apresentação da pauta das atividades, distribuição das funções aos alunos durante 

as produções, criação de textos, edição de vídeos, dentre outras atividades.  

As atividades observadas são apresentadas e analisadas, com um maior 

detalhamento, no capítulo IV. 

3.3.2. Grupo focal 

Esta técnica consiste na interação dos participantes postos em um grupo, 

tendo o pesquisador como um facilitador de toda a conversa. Gatti (2005) ressalta 

que o uso do grupo focal utilizado como meio de pesquisa, 

[...] tem de estar integrado ao corpo geral da pesquisa e a seus objetivos, 
com atenção às teorizações já existentes e às pretendidas. Ele é um bom 
instrumento de levantamento de dados para investigações em ciências 
sociais e humanas, mas a escolha de seu uso tem de ser criteriosa e 
coerente com os propósitos da pesquisa (GATTI, 2005, p. 08). 

 
O pesquisador, como foi citado anteriormente, é um facilitador da interação 

entre as pessoas, não devendo expressar sua opinião ou intervir na atividade 

coletiva. É um moderador que faz um meio campo entre os participantes, facilitando 

o diálogo e a troca de informações em busca de alinhar os objetivos da pesquisa 

durante a conversa. 

Powell e Single (1996, p. 449 apud GATTI, 2005, p. 07) definem o grupo focal 

como “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para 

discutir e comentar um tema que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência 

pessoal”. 

Com isso, os participantes devem ter algo em comum e uma experiência 

relacionada com o objeto investigado, para assim trazerem contribuições para a 

pesquisa. 

O local para realização do grupo focal deve ser tranquilo e confortável. Os 

participantes geralmente estão dispostos num círculo, inclusive o pesquisador, assim 

todos podem se ver e a conversa se torna mais direta. Geralmente os grupos focais 

são gravados (áudio ou vídeo), como uma forma de registro do trabalho e por isso, é 

necessário um lugar silencioso e com pouco eco. 
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Com o grupo focal - GF são ressaltados aspectos cognitivos, sociais e 

emocionais não apenas de uma pessoa, mas de um grupo, durante uma ação 

coletiva. Estas características diferenciam o grupo focal da entrevista individual, pois 

o GF se compõe de uma “exposição ampla de ideias e perspectivas, permite trazer à 

tona respostas mais completas e possibilita também verificar a lógica ou as 

representações que conduzem à resposta” (GATTI, 2005, p. 10). 

Morgan e Krueger (1993 apud GATTI, 2005, p. 09) corroboram com a ideia da 

diferenciação do grupo focal com outras técnicas, ao afirmarem que, por meio das 

trocas entre as pessoas do grupo, o investigador pode captar sentimentos, atitudes, 

crenças, experiências e reações, algo que não se consegue em outros métodos. 

O uso da técnica de grupo focal garante ao pesquisador diferentes 

perspectivas sobre o tema a ser investigado, assim como os processos emocionais 

e as relações sociais que se desenvolvem durante a dinâmica coletiva. 

Na presente pesquisa foram realizados três grupos focais, dois com alunos 

em um mesmo dia e em outro dia, um terceiro com a equipe docente, constituída 

pela professora, os jornalistas e a coordenadora do departamento de Tecnologia 

Educacional da escola. Todas as dinâmicas foram realizadas na mesma sala, 

pequena e composta por cadeiras ao redor de uma mesa circular. 

Um roteiro de perguntas auxiliou o andamento da dinâmica, mas ao longo do 

diálogo, foram surgindo novas perguntas. Foram dois grupos compostos por quatro 

alunos e geralmente dois alunos falavam mais que os outros, entretanto a 

pesquisadora buscava a participação e a interação de todos os alunos, incentivando-

os a se expressarem durante a conversa. Em diversos momentos, os alunos 

expressaram sua opinião, exemplificaram atividades, mostraram aspectos 

emocionais e a construção e a complementação de ideias entre os membros do 

grupo. 

O grupo focal realizado com os professores ocorreu de forma tranquila, em 

que todos colocavam sua opinião ou acrescentavam detalhes à fala do colega, 

resultando numa dinâmica fluída e bastante participativa. As transcrições dos grupos 

focais encontram-se no CD anexado à pesquisa.  

No próximo capítulo, outras especificidades sobre os grupos focais realizados 

são caracterizadas com maiores detalhes. 
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3.3.3. Questionário  

Esta abordagem consiste numa série de perguntas sobre o tema estudado, 

elaboradas previamente de acordo com a hipótese levantada pelo pesquisador 

(LAVILLE; DIONNE, 1999).  

Com o questionário é possível conhecer a opinião dos sujeitos da pesquisa, 

até mesmo seus comportamentos, atitudes e interesses. Pode ser constituído por 

questões abertas ou fechadas (com alternativas, o que limita a expressão dos 

sujeitos). As respostas geralmente são escritas, o que facilita a análise do 

investigador (DENCKER; DA VIÁ, 2001). 

Neste estudo, o questionário (Apêndice E) foi criado como um complemento 

aos grupos focais dos alunos, pois o tempo para a realização das dinâmicas estava 

restrito apenas ao período da Oficina que tem 1h30 de duração, além das atividades 

que os alunos estavam pendentes para realizar naquele dia. Assim, o questionário 

foi aplicado após a realização de cada grupo focal. 

O questionário era composto pela identificação do aluno (nome, idade, série e 

email) e por oito questões, com quatro alternativas e um espaço para comentário em 

cada questão. As questões curtas e diretas estavam relacionadas principalmente 

com a participação na Oficina, com o processo de criação, com a colaboração entre 

os participantes e com uso das TDIC e das mídias digitais. A análise deste 

instrumento é realizada no capítulo IV, com outras especificações. 

3.3.4. Análise documental 

Esta técnica analisa e sistematiza registros de documentos do local ou do 

sujeito pesquisado e ainda complementa as informações levantadas por outros 

métodos utilizados. Além do mais, os documentos podem ser objetos de um estudo, 

tornando-se o método central ou exclusivo de um projeto (CALADO; FERREIRA; 

2004/05). 

De acordo com Ludke e André (2004), a análise documental é uma estratégia 

pouco usada na área educacional, mas, se o pesquisador partir das questões ou das 

hipóteses de interesse, pode identificar informações fatuais nos documentos 
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analisados. Marconi e Lakatos (2002) ainda complementam: 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que denomina de 
fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou 
fenômeno ocorre, ou depois (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 62). 

!
Conforme citado por Marconi e Lakatos (2002), a pesquisa documental pode 

ser classificada em fontes primárias ou secundárias. As primeiras referem-se a 

documentos elaborados durante o período investigado, como memorandos, atas de 

reuniões, leis e regulamentos, biografias e entre outros. Enquanto que as fontes 

secundárias estão relacionadas a interpretações de eventos do período em estudo e 

baseadas nas fontes primárias, como manuais escolares, enciclopédia e outras 

(COHEN; MANION, 1990). Os documentos analisados por esta técnica podem ser 

estendidos para cartas, normas, jornais, revistas, diários pessoais, arquivos 

escolares, entre outros.  

A análise de documentos é constituída em duas etapas, a recolha dos 

documentos e a análise do conteúdo. Na primeira etapa, geralmente a natureza do 

estudo orienta o investigador para determinadas fontes e este deve adotar uma 

estratégia de seleção de documentos que seja adequada ao objetivo do trabalho e 

ao tempo disponível. Uma análise crítica das fontes e dos documentos é de suma 

importância, principalmente em relação à autenticidade e credibilidade das 

informações (CALADO; FERREIRA, 2004/05).  

A segunda etapa desta técnica consiste na análise do conteúdo dos 

documentos, estabelecida por um conjunto de tarefas. Inicialmente, pressupõe um 

processo de redução da informação do documento em unidades relevantes e 

significativas que se relacionam com o tema do estudo, como palavras, frases e 

extratos, por exemplo. Com as unidades de dados estabelecidas, encontram-se 

temáticas que são classificadas como categorias do estudo e assim, inicia o 

processo de codificação, por meio da associação e do agrupamento das unidades 

de dados com as categorias estabelecidas. O investigador obtém as conclusões 

durante o processo de análise dos dados, a partir do momento em que não há mais 

documentos para analisar ou quando as informações estão redundantes ou quando 

há um sentido de integração da informação (LUKDE; ANDRÉ, 2004). 

Ludke e André (2004) destacam que assim, como outras técnicas, a análise 
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documental apresenta vantagens e desvantagens. Recomendam que o pesquisador 

utilize a técnica perante três situações: 

• o acesso aos dados é problemático,  

• para ratificar e validar informações resultantes de outras técnicas, 

• analisar o problema a partir da expressão dos indivíduos.  

Nesta pesquisa, a análise documental é usada para complementar os 

resultados de outras técnicas que foram utilizadas no decorrer do estudo. Os 

documentos analisados são: roteiros das aulas da Oficina e o blog, composto por 

conteúdos variados produzidos pelos alunos. Sua análise é realizada com o uso do 

mapa de nuvem. 

O recurso do mapa de nuvem tem origem nos estudos cartográficos e tem 

sido utilizado com frequência na análise de discursos. Apresenta, como objetivo, 

interpretar e refletir sobre o número de vezes que determinado dado ou evento se 

faz em uma ocorrência. Assim, as palavras em destaque no mapa de nuvem são 

resultantes do número de vezes que aparecem no documento (FERNANDES, 2012). 

Os documentos pertencentes à análise documental são analisados, de forma 

detalhada, no capítulo IV.  

De acordo com as características da Oficina, a quantidade de alunos, o tempo 

de duração da Oficina e a disponibilidade dos sujeitos, os instrumentos foram 

utilizados da seguinte forma:  

 

• Observação (estruturada) dos encontros: a observação foi 

concretizada em três encontros que a pesquisadora acompanhou e 

registrou, na busca de indícios de autoria, assim como possibilidades e 

limites desta prática durante o processo educativo da Oficina. 

• Grupo focal com os alunos: foram realizados dois grupos focais com 

quatro alunos por vez, conforme sua disponibilidade, que estavam com 

atividades durante a Oficina.  

• Questionário respondido pelos alunos: foi utilizado como um 

complemento do GF e respondido após a dinâmica observada nos 

encontros. O questionário é composto por questões de múltipla 

escolha e com a possibilidade da realização de comentários. 
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• Grupo focal com a equipe docente: realizado com professora da 

Oficina, jornalistas e a coordenadora do Departamento de Tecnologias 

Educacionais da escola, ocorreu ao final do semestre letivo. 

• Blog da Oficina: foi analisado, desde a sua concepção até a última 

postagem de 2012, no sentido de conhecer as principais temáticas e 

buscar indícios de autora. 

• Roteiros das atividades: foram examinados os roteiros referentes ao 

ano de 2012 e narradas as atividades que se delinearam neste 

período. 

 

No próximo capítulo, vamos nos centrar, minuciosamente, no processo de 

aplicação dos instrumentos e na análise e discussão dos dados coletados. A análise 

dos dados apresenta como eixo estruturante as atividades realizadas, em ordem 

temporal, integradas com os dados obtidos pelos diferentes procedimentos. 

Organizada em etapas, a análise é constituída num primeiro momento pela 

caracterização do perfil dos participantes da Oficina, ou seja, alunos, professora, 

jornalistas e coordenadora. A segunda etapa da análise trata de uma narrativa dos 

roteiros de aulas e do blog da Oficina, analisados em ordem temporal, além da 

análise das fichas de observação, desenvolvidas pela pesquisadora durante as 

visitas e usadas para orientação ao longo de toda a análise. Enquanto que a terceira 

etapa retrata a análise do grupo focal realizado com a equipe docente e os alunos 

articulado, com o questionário respondido pelos alunos. 
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____________________ 
 

CAPÍTULO IV 
 Análise dos dados  

____________________ 

 
 

O objetivo deste capítulo é realizar uma análise aprofundada dos dados 

coletados durante a investigação, embasada na fundamentação teórica 

sistematizada no capítulo II, com vistas a identificar as possibilidades e os limites de 

autoria dos alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais e analisar como estas 

podem contribuir para o desenvolvimento da autoria pelos alunos na escola 

investigada. 

A análise está dividida em três etapas. A primeira parte apresenta um breve 

panorama do perfil dos alunos e dos professores. A segunda etapa busca narrar as 

atividades que estão centradas em três objetos: os roteiros das atividades, as 

observações  e o blog produzido pelos alunos. Por fim, na terceira etapa da análise, 

são examinados os grupos focais realizados com os professores e os alunos, assim 

como o questionário realizado com eles. 
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A análise dos dados é o momento em que o pesquisador organiza, de forma 

sistemática, os dados recolhidos durante a investigação para, num segundo 

momento, analisá-los e interpretá-los para finalizar as conclusões de sua pesquisa. 

A organização sistemática dos dados consiste em esmiuçar todo o material 

recolhido ao longo da pesquisa. Examinar, descrever, ordenar e agrupar são 

algumas ações que auxiliam o investigador a sistematizar todos os dados. A criação 

de categorias, a partir destas ações, permite desenvolver um sistema que facilita a 

organização deste processo.  

Bogdan e Biklen (2010, p. 221) descrevem as categorias como “um meio de 

classificar os dados descritivos que (o pesquisador) recolheu [...] de forma a que o 

material contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros 

dados”. 

De acordo com Laville e Dionne (1999) existem três modelos de definição das 

categorias. São eles: 

• Modelo Aberto: as categorias não estão estabelecidas no início da análise, 

mas são desenvolvidas ao longo do processo.!

• Modelo Fechado: por meio de subsídios teóricos, o pesquisador define as 

categorias anteriormente à análise, de forma dedutiva e não as altera, 

independentemente dos resultados da pesquisa.!

• Modelo Misto: é uma combinação dos dois modelos anteriores, pois o 

pesquisador pode escolher as categorias no início da investigação e alterá-las 

de acordo com a análise desenvolvida.!

!

Esta pesquisa se encaixa no modelo misto, pois as categorias foram 

escolhidas inicialmente, de acordo com a construção da base teórica e dos 

instrumentos de coleta utilizado, mas, durante o processo de análise, sofreram 

alterações pertinentes. As categorias selecionadas para a investigação são autoria, 

interação e protagonismo, conforme ilustra resumidamente o quadro a seguir em 

que se destacam as principais características de cada categoria, identificadas à luz 

de teorias utilizadas no capítulo II. 

 

 



84 
!

Quadro 2: Caracterização das categorias 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

 

Autoria 

- criação e circulação de uma obra 
 
- forma de expressão das ideias por meio de diferentes 
linguagens 
 
- agrega novos conhecimentos no círculo social 
 
- compartilhamento da obra 
 
- integração de novas informações a uma produção de 
outro autor!
 
- é uma forma de registro 
 
- potencializa a criatividade, a escrita, o uso das linguagens 
e a construção do conhecimento 
 

 
 
 
 
 

Protagonismo 

- é o sujeito que se encontra no papel central de um 
acontecimento  
 
- postura ativa 
 
- agente de mudanças e transformações 
 
- viabiliza a formação de cidadãos conscientes e 
participativos 
 
- induz a autonomia e colaboração  
 

 
Interação 

- é a ação entre pessoas e/ou objetos 
 
- envolve troca entre os envolvidos 
 
- pode resultar na construção coletiva 
 
- viabiliza a colaboração  
 
- demanda participação e intervenção  

 

 
Com as categorias explanadas, parte-se para as etapas da análise dos 

dados. A primeira etapa refere-se ao perfil dos sujeitos da pesquisa (alunos, 

professores – professora e jornalistas – e a coordenadora de tecnologia da escola). 

A segunda etapa visa analisar os objetos de análise da investigação (roteiros das 
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atividades, as observações e o blog da Oficina). Por fim, a terceira etapa, apresenta 

a análise dos grupos focais e do questionário aplicado aos alunos. 

4.1. O perfil dos sujeitos (1º ETAPA) 

Nesta etapa, os participantes da pesquisa são apresentados, inicialmente, de 

forma sistemática e em seguida, os perfis dos sujeitos são explicitados de acordo 

com as características de cada grupo. Em relação aos alunos, são apresentadas as 

diferentes formas e interesses para participar da Oficina, assim como a faixa etária, 

a série e como é a relação dos alunos com as tecnologias. 

O perfil dos professores retrata algumas características dos componentes da 

Oficina, como a experiência e as ações da equipe docente e da coordenadora de 

tecnologia educacional da escola. 

4.1.1. Os participantes da pesquisa 

!
Para a realização da pesquisa, doze sujeitos participaram da investigação. 

Dentre eles, alunos, professora, coordenadora e os jornalistas da Oficina em 

questão. Para elucidar a organização das características dos sujeitos, dividimos a 

análise em relação aos perfis, ou seja, perfil dos alunos e o dos professores no qual 

incluímos a coordenadora e os jornalistas. De acordo com a sistematização abaixo: 

 
Quadro 3: Sistematização dos participantes da pesquisa 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 
PROFESSORES ALUNOS 

Professora Primavera  A1 
Coordenadora Tulipa  A2 

Jornalista Violeta  A3 
Jornalista Lírio A4 

A5 
A6 
A7  

A8 
 

O quadro 3 sistematiza os sujeitos participantes da pesquisa. A primeira 

coluna refere-se à equipe docente, composta pela Professora Primavera, a 
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coordenadora Tulipa e os jornalistas Violeta e Lírio. A segunda coluna relaciona os 

oito alunos participantes do grupo focal e respondentes do questionário, numerados 

de A1 a A8. Em toda a análise dos dados, assim como em toda a pesquisa, os 

professores serão tratados pelos nomes fictícios que comportam o quadro. 

A seguir será apresentado o perfil dos participantes (dos alunos e dos 

professores), assim como das atividades observadas. 

4.1.2. Perfil dos alunos 

A participação na Oficina acontece de diferentes modos. Alguns alunos 

adentram no projeto por interesse próprio, pois gostam do propósito da Oficina ou 

pela indicação de algum amigo. Já outros alunos são convidados pela própria equipe 

docente da Oficina que, durante os concursos que envolvem produção escrita na 

escola, convidam os alunos vencedores a conhecer e participar do projeto. Por 

exemplo, dentre os diversos concursos da escola, o aluno premiado no concurso de 

redação é convidado para adentrar na Oficina e com isso, pretende-se estimular sua 

escrita durante as atividades propostas. 

Os participantes são alunos da 7º série do Ensino Fundamental II ao 3º ano 

do Ensino Médio e desta forma, a faixa etária varia entre 12 a 17 anos. 

Por ser uma escola com uma clientela de classe média e alta, todos os alunos 

possuem tecnologias em casa, como computadores, tablets e celulares, por 

exemplo. A comunicação entre eles é realizada, frequentemente, por meio das redes 

sociais, como Facebook e Twitter, o que indica que são jovens provenientes da era 

digital. 

4.1.3. Perfil dos professores 

A Oficina possui uma professora e dois jornalistas que a apoiam em assuntos 

relacionados à comunicação social, especificamente o jornalismo. 

A professora de Tecnologia Educacional trabalha na escola por volta de seis 

anos e, além de ministrar a Oficina há aproximadamente dois anos, é professora de 

cinema na mesma escola. Com experiência como gestora de tecnologia aplicada em 
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educação e como consultora tecnológica em editora e instituições de ensino, 

desenvolve trabalhos na escola com redes sociais, produção multimídia e de vídeo. 

Os jornalistas são contratados para oferecer o suporte comunicacional à 

professora, além de auxiliar os alunos durante o desenvolvimento das produções, 

por meio de entrevistas, edições de vídeo, matérias jornalísticas e em outras 

atividades. Ambos os jornalistas acompanham as atividades e colaboram com o 

conteúdo dos encontros da Oficina, por volta de um ano.  

A coordenadora do Departamento de Tecnologia Educacional da escola 

esteve presente desde o início da criação da Oficina, e por este motivo, foi um 

sujeito essencial para a pesquisa. Trabalha há mais de 20 anos na escola e está 

envolvido em todas as produções de conteúdo multimídia da Oficina. 

4.2. Objetos de análise (2º ETAPA) 

Nesta etapa da análise, serão narradas as atividades realizadas na Oficina. 

Os objetos de pesquisa utilizados para a análise são: 

* Os roteiros das atividades ocorridas durante os meses de 2012. 

* As atividades observadas durante as três visitas da pesquisadora em 2012. 

* O blog da Oficina, desde a sua concepção até as últimas postagens de 2012.  

4.2.1. Roteiros das atividades 

Os roteiros das atividades analisados são arquivos extraídos da lousa digital 

utilizada na Oficina durante os encontros e relatam as principais atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2012. Entretanto, os encontros da Oficina são 

cancelados no período de provas, para que os alunos se dediquem apenas aos seus 

estudos. 

Os encontros iniciaram-se ao final do mês de fevereiro. Nas primeiras aulas 

foram realizadas algumas atividades recorrentes, como a apresentação dos alunos, 

sejam eles novos ou antigos. Além da apresentação informal, ao longo dos 

encontros, os alunos trouxeram fotos pessoais e produziram uma narrativa com o 

uso do Prezi (software de apresentação online), contando suas vidas, suas 
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atividades e gostos pessoais (livros, filmes, seriados, músicas) e desde quando 

estudam na escola. O uso de imagens e vídeos foi frequente em todas as narrativas 

e a atividade possibilitou que todos se conhecessem melhor e de uma forma criativa. 

Outro fato comum nos primeiros encontros foi a apresentação das atividades 

que seriam realizadas ao longo do ano, como ações na rádio e nas redes sociais, 

cobertura de eventos, entre outras. Nestes encontros iniciais também foi sugerido 

aos alunos uma série de acontecimentos que a Oficina poderia cobrir, relacionados 

à exposições, esportes, visitas em fábrica de piano, editora de jornal e revista, 

emissora de televisão, realização de ensaio fotográfico, além dos eventos da escola. 

Todas estas sugestões são concretizadas, após um diálogo com os alunos, que 

também são livres para opinar e sugerir outros acontecimentos. 

Com as atividades listadas, os professores passam a organizar as duplas ou 

os grupos de trabalho, organizando-os de modo que os alunos antigos trabalhem 

com os novos, no sentido da colaboração e do compartilhamento de experiências e 

da aprendizagem.  

Outro ponto fundamental para o trabalho explicitado nos primeiros encontros 

é a organização do horário da cobertura de um evento. Cada dupla ou grupo de 

alunos é responsável pelo registro do evento por um tempo determinado, com isso 

todos participam da cobertura. Por exemplo, em um evento nacional sobre robótica 

(especificamente a maior competição juvenil de robôs construídos com peças de 

Lego), cada dupla ficou incumbida por uma hora para a realização da cobertura do 

evento pelo blog e pelas redes sociais. O evento teve duração de dois dias.  

Após cada acontecimento, os alunos realizam uma avaliação do evento, além 

da elaboração de um relatório. Este também é produzido semanalmente em cada 

encontro da Oficina por um aluno que fica responsável por esta ação. 

Em cada encontro, os professores discutem a pauta do dia com os alunos. 

Engloba ela as atividades a ser realizadas na Oficina, como entrevistas ou cobertura 

de um evento da escola, as funções e os horários de cada aluno nas respectivas 

ações, assim como lembrá-los da entrega dos relatórios conforme os prazos 

acordados. Há dias que, após a discussão das pautas, os alunos vão para a prática, 

editam vídeo, escrevem texto ou realizam entrevistas para, por exemplo, uma 

produção que está em processo.  
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No mês de maio, além das entrevistas e cobertura dos eventos da escola, a 

equipe da Oficina iniciou uma produção externa ao ambiente da escola, com a 

elaboração de uma vídeo-reportagem em três pontos culturais da Avenida Paulista. 

Os alunos foram organizados em três grupos de seis participantes cada, com o 

objetivo de criar um vídeo, um making off e um texto sobre cada um dos locais 

escolhidos. Esta produção na Avenida Paulista é uma das aulas itinerantes que a 

Oficina proporciona aos alunos, ao longo do ano. 

No segundo semestre de 2012, as pautas foram apresentadas no início de 

cada encontro, para ressaltar os principais eventos que receberiam cobertura 

“jornalística” da Oficina, assim como ideias de reportagens que envolvem moda, 

eleições, lançamento de livros, curiosidades da cidade de São Paulo e entrevistas 

com pessoas de diferentes áreas.  

Enquanto novas ações são organizadas, os professores da Oficina também 

relembram as atividades pendentes de cada aluno, muitas do primeiro semestre e 

estipulam um prazo para entrega. A escala dos alunos em relação à cobertura dos 

eventos, assim como o calendário das atividades são pontos frequentes na Oficina, 

pois estabelece uma agenda para os alunos se organizarem e se responsabilizarem 

pelas atividades que lhes foram cabidas ao longo dos encontros. 

É importante salientar que, durante a distribuição das atividades e ações, os 

professores consultam os alunos para saber da disponibilidade de cada um, para 

depois determinar a função e o horário dos alunos no desenvolvimento das 

atividades. 

Durante os encontros, além da discussão de pauta e da ação dos alunos nas 

produções de conteúdo multimídia, os professores apresentam vídeos e reportagens 

impressas ou online que tragam contribuições para o trabalho da Oficina e buscam 

trabalhar alguns conceitos jornalísticos, como pauta, roteiro, texto para TV, com 

base em exercícios práticos. 

Também há a realização de dinâmicas para dividir o grupo em equipes de 

trabalho. Durante uma produção sobre a temática Família, os alunos tiveram seus 

olhos vendados e cada um era pintado, aleatoriamente, com uma cor que 

representava em qual equipe o aluno estaria. Cada cor tinha relação com um 

orientador (professora e jornalistas) e um tema, azul estava relacionado com 
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Casamento, amarelo com Filhos e vermelho à Inversão dos valores (estes temas 

foram sugeridos pelos alunos). Ao final da dinâmica, os alunos tiravam as vendas e 

descobriam qual era sua equipe e o tema a ser trabalhado, assim como seu 

orientador. Para a concretização deste trabalho, os alunos tinham que procurar uma 

pessoa externa à Oficina e que tenha relação com o tema, para realização de uma 

entrevista que resultaria em uma reportagem geral sobre os três temas. 

No último encontro de 2012, foram realizadas algumas atividades de 

encerramento do semestre, como uma avaliação sobre a Oficina pelos alunos, o 

levantamento do nome de um aluno-jornalista que mais tenha se destacado em 

2012, além de todos terem assistido a uma reportagem elaborada por eles sobre 

algumas temáticas sobre Família (resultado da dinâmica acima mencionada) que foi 

divulgada na TV da escola (a TV da escola é online e disponibiliza os vídeos 

produzidos pelos alunos da Oficina, assim como de outros projetos da escola. O 

acesso é restrito à comunidade escolar e aos pais). Para finalizar, festejaram o ano 

de trabalho com a troca de presentes do amigo secreto.! 

A análise dos roteiros de aula foi importante para destacar o funcionamento 

da Oficina: a distribuição das atividades e a forma como todos os envolvidos 

trabalham. As ideias de reportagens e de entrevistas são variadas, como pode ser 

visto na análise do blog, posteriormente. Os alunos estão em ação a todo o 

momento, além de interagir, constantemente, com seus parceiros e com o grupo em 

geral, na troca de ideias e conhecimentos. 

4.2.2. Atividades observadas 

A observação da Oficina iniciou-se em junho de 2012, sendo este o primeiro 

contato da pesquisadora com os sujeitos e com o contexto investigado. Por esta 

razão, apresentei-me e compartilhei os meus objetivos em estar ali. A sala estava 

quase completa e os alunos foram educados e simpáticos.  

A primeira atividade do dia foi a de assistir uma videobiografia do escritor 

Ignácio de Loyola Brandão que seria homenageado num evento da escola. O vídeo 

foi produzido pelos alunos da Oficina e narrava a vida e as obras do escritor. Os 

alunos mostraram-se satisfeitos com o resultado final do trabalho. 
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Após o vídeo, os alunos realizaram uma atividade de edição dos vídeos 

gravados por eles na Avenida Paulista. Estes vídeos tratavam de reportagens sobre 

alguns pontos culturais, como a Casa das Rosas25, o Conjunto Nacional26 e a 

Reserva Cultural27. Para tal, os alunos visitaram estes locais para filmar, realizar 

entrevistas e capturar o que consideravam mais interessante, sob o próprio ponto de 

vista. É importante ressaltar que todas as atividades externas à escola foram 

acompanhadas pelos professores responsáveis da Oficina. Para a edição dos 

vídeos, os alunos se distribuíram em grupos e em cada grupo percebeu-se que cada 

um fazia algo diferente: um aluno editava o vídeo enquanto o outro escrevia a 

reportagem e o terceiro trabalhava com o áudio.  

A todo momento, a professora e o jornalista circulavam entre os grupos para 

auxiliá-los nas dúvidas. Em determinado momento, dois técnicos entraram na sala 

para dar suporte relacionado aos problemas técnicos evidenciados em alguns 

laptops. E com esta dinâmica, a Oficina chegou ao seu horário final e as atividades 

foram encerradas. 

A segunda visita foi realizada em agosto de 2012. No início das atividades da 

Oficina, foi apresentada uma pauta pelos professores com três objetivos que seriam 

concretizados naquele encontro. A primeira ação foi a de apresentação da jornalista 

Violeta que estava de licença devido a um intercâmbio. Ela relatou sobre sua viagem 

e suas experiências com televisão.  

O segundo momento da Oficina, consistiu em distribuir as atribuições aos 

alunos. Com o uso da lousa digital, a jornalista mostrava as diversas atividades e os 

nomes dos alunos responsáveis de cada tarefa. Desta forma, esclarecia aos alunos 

os prazos limites de cada produção (na maioria das vezes até o final da semana), 

assim terminavam com as atividades pendentes. Com isso, percebeu-se que 

buscavam enfatizar a responsabilidade dos alunos. As principais atividades listadas 

foram: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura é uma instituição da 
Secretaria de Estado da Cultura, com uma programação diversa sobre poesia, literatura e arte em 
geral, além de oferecer eventos e cursos culturais. Para saber mais, acesse: 
http://www.casadasrosas-sp.org.br. 
26 O condomínio Conjunto Nacional é um local composto por um centro comercial (restaurantes, 
bancos, livraria e outros), apartamentos residenciais, escritórios, academia, teatro e cinema. Acesse: 
http://www.ccn.com.br. 
27 A Reserva Cultural é um espaço com variados espaços, como cinema, restaurante, café, livraria e 
exposições. Acesse: http://www.reservacultural.com.br. 
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•  preparativos para a reportagem em um canal de televisão, 

•  textos para o blog, 

•  edição de vídeo de uma exposição interativa que os alunos gravaram, 

• cobertura de alguns eventos que ocorrerão na escola, por meio de fotografias e 

mini entrevistas, 

• entrevista com alunos de diferentes nacionalidades (Japão e África do Sul) que 

estudam na escola, 

• reportagem sobre ações sociais da escola, como o recolhimento de pilhas, de 

óleo e reciclagem, 

• desenvolvimento de uma pauta para a entrevista com um economista que 

estudou na escola e atualmente apresenta um programa na televisão. 

 

Durante o alinhamento das atividades, percebeu-se com mais detalhes, a 

relação entre os alunos e algumas particularidades sobre os processos de ensino e 

aprendizagem da Oficina. 

A respeito dos alunos, perceberam-se vários momentos de colaboração e 

interação entre eles. Por exemplo, uma das alunas ficou destinada a cobrir um 

evento da escola com o uso de fotografias e outra aluna começou a dar dicas sobre 

como tirar as fotografias, escolher os melhores ângulos e assim por diante. Outros 

dois alunos compartilharam a ideia de criar um blog sobre tecnologia com vídeos, o 

que se constituía como um tema de interesse destes alunos. Logo, uma aluna e os 

jornalistas fizeram algumas sugestões, como entrevistar alguém da área para 

enriquecer o conteúdo e buscar fazer postagens frequentes, para não deixar um 

vazio no tempo entre uma matéria e outra. Com isso, percebeu-se a iniciativa dos 

alunos ao criar o blog sobre tecnologia e a colaboração entre os colegas de Oficina.  

Observou-se que os professores auxiliavam os alunos de várias formas. Por 

exemplo, uma das tarefas era a de postar as fotografias de um evento coberto pela 

equipe de alunos em uma rede social e a professora lembrou-os da importância de 

acrescentar legenda ou a descrição nas imagens, fato este que pode contribuir para 

o letramento digital dos alunos. Em outro momento, a professora recomendou que 

os alunos produzissem textos sem “achismos”, além da importância de realizarem 

uma pesquisa antecipada sobre o tema a ser tratado em uma reportagem ou 

entrevista. Por exemplo, se a Oficina tem uma entrevista agendada com um político, 
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há uma preparação dos alunos, inclusive a realização de uma pesquisa prévia sobre 

a vida, a trajetória e as ações deste político. 

Outro fato a ressaltar, é que a professora chamou a atenção dos alunos que 

não estavam respondendo a lista de email. Então, os mesmos argumentaram que o 

email não é usual para eles e, desta forma preferem usar alguma rede social. Como 

todos os alunos, sem exceção, preferiram esta opção, a professora Primavera 

sugeriu que a comunicação fosse feita em um grupo de uma determinada rede 

social, a qual todos tivessem acesso. 

Assim, nota-se que a professora atuou como mediadora da distribuição das 

tarefas, perguntando, a todo o momento, se o aluno está sobrecarregado e, desta 

forma, organiza as atividades entre os participantes de uma maneira que seja 

melhor para todos. 

A terceira atividade do dia foi a criação de uma identidade para o estúdio 

móvel que os alunos da Oficina ganharam da direção da escola. Este estúdio trata 

de um ônibus que está em desuso, mas será reformado e adaptado como um 

estúdio de televisão. A professora Primavera lembrou-os que a identidade a ser 

criada deve direcionar as características da Oficina e não ao grupo, pois os alunos 

que estão agora são transitórios, enquanto que a Oficina não o é. Desta forma, os 

alunos deram várias ideias sobre como poderia ser a fachada do ônibus e, a todo 

momento, a professora fez os alunos pensar por meio de questionamentos e não 

perder o foco do objetivo em questão.  

Na volta ao laboratório, a professora mostrou o site de um projeto de 

Geografia da escola que realiza um concurso anual de produção de vídeo de curta 

metragem pelos alunos de toda a escola. Alguns dos vídeos finalistas deste 

concurso eram de alunos da Oficina. Com isso a professora incentivou-os que 

votassem nos vídeos dos colegas. E o encontro deste dia chegou ao fim. 

A terceira visita foi realizada em outubro de 2012, com a participação de três 

meninas e seis meninos, além da professora e dos jornalistas. Logo no início do 

encontro, a professora comentou sobre um evento de robótica que tinha ocorrido na 

escola dias atrás e que, durante a cobertura do evento, os textos escritos pelos 

alunos da Oficina foram redigidos com vários erros de português. 

Logo após esta conversa, a jornalista Violeta lembrou-os que teriam uma 
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gravação a ser feita na próxima semana e recordou a um dos alunos sobre a 

entrevista que ficara responsável em realizar com duas pessoas ligadas à Bienal de 

Artes de São Paulo.   

Com os lembretes colocados pela jornalista, os professores questionaram 

sobre o andamento das entrevistas que faziam parte de uma reportagem cujo, tema 

era Família e se subdividia em três temas: Casamento, Filhos e Inversão de valores 

(conforme narrado anteriormente, no tópico Roteiro das atividades) e que os alunos 

ficaram incumbidos de fazer. Para este trabalho, a sala foi dividida em três grupos: 

dois trouxeram convidados para a entrevista de acordo com a sua temática e o 

terceiro grupo não conseguiu encontrar uma pessoa com o perfil que desejavam 

para a tal entrevista. Novos prazos foram dados para esta atividade. 

Com algumas atividades atrasadas, os alunos precisavam dar conta de 

concluir a elaboração de alguns roteiros. Então se dividiram em grupos para finalizar 

as laudas. Os jornalistas foram em todos os grupos e orientaram a produção, 

enquanto que a professora Primavera também circulava entre os alunos para 

analisar o andamento do trabalho. Esta atividade foi até o final do horário da Oficina.  

Em relação às três categorias anunciadas, podemos destacar que as 

atividades observadas revelam indícios de autoria nas produções elaboradas pelos 

alunos, principalmente em relação aos textos, imagens e vídeos que compunham as 

reportagens e, com isso, exploravam e se expressavam por meio destas linguagens. 

Durante as observações, os alunos mostraram-se ativos e participativos durante as 

atividades da Oficina, ao expressar ideias e opiniões, ao longo dos encontros, 

inclusive com iniciativas para criação de um blog de interesse pessoal dos próprios 

alunos. A interação foi um aspecto relevante, pois os alunos interagem com o meio 

(relações sociais e as TDIC/mídias digitais), constantemente, propiciando a 

construção significativa de aprendizagem durante os encontros.  

As observações da Oficina proporcionaram uma visão real do seu 

funcionamento que perpassa a análise dos roteiros de aulas ou das produções dos 

alunos. O blog, uma das produções dos alunos, será apresentado no tópico a seguir. 

Foram momentos ricos de observação que embasaram a coleta e a análise dos 

dados de forma mais significativa para a pesquisadora, facilitando a compreensão 

do contexto investigado e as interpretações. 
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4.2.3. Blog da Oficina 

O termo weblog surgiu em 1997 com Jorn Barger, com a junção de Web (rede 

de computadores) e log (diário que os internautas contam o seu dia a dia). Seu uso, 

porém, se popularizou em 1999, surgindo assim, uma expressão mais reduzida, o 

blog (MARCUSCHI, 2005).  

O blog é uma ferramenta gratuita e seu manuseio é simples, assim como a 

atualização das informações que é realizada instantaneamente. Inicialmente o blog 

era utilizado como uma espécie de diário pessoal, mas ganhou outros aspectos, 

tornando-se um espaço para expressar as ideias e as opiniões de seus autores, de 

forma livre e espontânea.  

Como possui uma ordem cronológica, pode ser usado como registro ou como 

um espaço para o compartilhamento de ideias de interesse comum (viagens, 

culinária, moda, entre outros). A linguagem do blog geralmente é informal, composta 

por textos curtos (descritivos ou opinativos), além de imagens, vídeos, áudios e 

hiperlinks. 

Outra característica própria do blog é a interação com o público que tem a 

possibilidade de se comunicar com o autor, por meio de comentários e sugestões 

em cada postagem. 

Pelo uso da linguagem escrita e por seu caráter interativo, o blog também 

pode ser usado como ferramenta pedagógica. De acordo com Pimentel (2010), o 

uso do blog no contexto escolar permite a organização dos conteúdos da disciplina, 

a participação dos alunos, a troca entre os grupos, o uso de diferentes mídias, entre 

outras possibilidades. A autora ainda complementa, ao afirmar que 

Os blogs incitam a autoria e a publicação online de conteúdo construído 
pelos alunos, pois são canais de expressão e comunicação que promovem 
o contato entre pessoas com interesses comuns. Poder editar e interferir em 
conteúdos, expondo a própria opinião, são atrativos para a construção do 
conhecimento (PIMENTEL, 2010, p. 25). 

Conforme Pimentel (2010), o blog é um recurso com que os alunos têm a 

possibilidade de postar os conteúdos construídos por eles, ao se expressar com o 

uso de texto e outras mídias, assim como trocar opiniões com terceiros, surgindo um 

espaço que possibilita discussão e reflexão.  



96 
!

A Oficina investigada utiliza o blog como um espaço para publicação das 

principais produções decorrentes das atividades realizadas, os textos elaborados 

pelos alunos. Os jornalistas e os ex-alunos da Oficina também podem colaborar com 

matérias para o blog, ele, porém, é alimentado com mais frequência pelos alunos 

atuais da Oficina. O blog da Oficina surgiu em 2010 e, desde então, são publicados 

textos de diferentes temáticas, como política, esporte, cultura, entre outras 

variedades, além dos acontecimentos da escola. 

Esta análise busca narrar a trajetória da produção do conteúdo disponível no 

blog, que é o blog da Oficina, assim como identificar os indícios de autoria dos 

alunos na publicação de seus textos neste espaço público até o ano de 2012. 

As postagens de 2010 estão relacionadas à cobertura dos eventos que 

ocorreram na escola naquele ano, textos sobre a Oficina e sobre temas relacionados 

à cultura em geral. Num total de 34 postagens em 2010, os textos são informativos, 

poéticos, narrativos e descritivos, em sua maioria, escritos na primeira pessoa com 

linguagem informal. Destacam-se no blog as entrevistas escritas, reportagens em 

podcasts, fotografias que ilustram o texto e hiperlinks. 

Por meio de extratos de cada postagem de 2010, pode-se criar um mapa de 

nuvem de palavras para verificar os termos mais citados pelos alunos e 

contribuidores da Oficina (jornalistas e ex-alunos) durante a produção textual 

daquele ano, como está ilustrado na figura 5: 

 

Figura 5: Mapa de nuvem referente às postagens no blog em 2010 
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As palavras mais destacadas na nuvem, publicadas no blog em 2010, foram 

as mais citadas nas produções dos alunos. Assim, podemos ressaltar a Feira de 
Ciências e a campanha de arrecadação de brinquedos ocorridas na escola, as 

reportagens culturais sobre a cidade (cultura), sobre música (piano, violino, 
ensaio), sobre família (avô, mãe), entre outras como encontro, aulas, dia e verbos 

como fazer e veio. 

O ano de 2011 foi marcado pelo aniversário centenário da escola, 

comemorado com muitos eventos, enquanto os participantes da Oficina realizavam 

as coberturas, além de produzir textos sobre a história da entidade. Além disso, 

elaboraram textos informativos sobre esporte, política, cultura, inclusive sobre as 

visitas dos alunos da escola em exposições, parque e em uma editora de revista.  

Os textos escritos pelos alunos tornaram-se mais detalhados e a linguagem 

utilizada possui um caráter jornalístico, característica da Oficina. Foi o ano com o 

maior número de postagens no blog, totalizando 63 postagens compostas por 

fotografias, imagens, vídeos e entrevistas em podcasts. 

O mapa de palavras com extratos das reportagens de 2011 ilustra outra 

configuração de termos, conforme a figura 6: 

 

Figura 6: Mapa de nuvem referente às postagens no blog em 2011 
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A figura 6 ressalta as palavras história, crianças, exposição, ensino, 

cultura, arte, entre outras que foram temas de reportagens. Outras palavras se 

sobressaíram como entrevista, podcast, tecnologia, grupo, projeto e equipe que 

foram os meios para o trabalho de produção textual dos alunos.  

Em 2012, os alunos expandiram os temas tratados em suas postagens como 

meio ambiente e problemas sociais, além de música, teatro, esporte, literatura, 

economia, política, arte e textos relacionados com os acontecimentos da escola e da 

Oficina, como visitas à mesquita e exposições, conforme ilustra o mapa a seguir: 

 

Figura 7: Mapa de nuvem referente às postagens no blog em 2012 

 

De acordo com a figura 7, a nuvem de palavras destaca Brasil, assim como 

um de seus principais acontecimentos em 2012, as eleições municipais para os 

cargos de prefeito e vereador, assim como o nome da presidente Dilma. Contou 

também com a cobertura das Olimpíadas em Londres e outros temas diversos, 

como música (Elis), ciências, tecnologia (tablets, jogos), eleições na França 
para a escolha do presidente, e outras temáticas, como cidade, lei, livro, 

concurso, robótica. 

O uso de fotografias e imagens se intensificou em todos os textos de 2012. 

Estão mais claros e explicativos, baseados em dados de pesquisas. As entrevistas 
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realizadas com os alunos da escola durante os eventos ou com pessoas externas à 

escola foram transcritas ou postadas em formato de podcasts. 

Para organizar e ampliar a visão das temáticas tratadas no blog da Oficina, o 

quadro 4 apresenta um panorama das postagens durante os três anos analisados 

Quadro 4: Postagens no blog da Oficina 

POSTAGENS NO BLOG DA OFICINA 
126 postagens no total 

  

34 postagens em 2010                                
(abril a dezembro) 

63 postagens em 2011 
(janeiro a outubro) 

29 postagens em 2012 
(fevereiro a novembro) 

28 sobre a escola 45 sobre a escola  10 sobre a escola 
1 sobre cultura 2 sobre política 1 sobre problema social  
4 sobre histórias de 
família dos alunos 8 sobre cultura 5 sobre política 

1 sobre a Oficina 3 sobre a área 
jornalística 4 sobre esporte 

  5 sobre esporte 2 sobre meio ambiente 
    7 sobre cultura 

 

Ao longo de sua existência, o blog diversificou os temas das produções 

textuais, conforme o quadro 4. Avançou em seus textos ao articular os 

acontecimentos que se destacaram na mídia pela visão dos alunos ou ao trabalhar 

com temas que sejam de interesse do próprio aluno. Os recursos utilizados também 

evoluíram. Além das imagens legendadas, há o uso de hiperlinks (22 ocorrências), 

podcasts (11 ocorrências), vídeos (3 ocorrências) e álbuns de fotografias (3 

ocorrências). 

Durante os três anos de análise do blog, percebeu-se que a frequência das 

postagens se elevou em 2011 se comparado com 2010 e 2012. Este resultado se 

deve ao fato que, em 2011, a escola estava em comemoração do seu centenário e, 

por esta razão, há uma expansão das postagens sobre a escola.  

A redução das postagens em 2012 se deve a inúmeros fatores: (A) com o 

afastamento temporário de um dos jornalistas da Oficina, houve um período de 

adaptação dos alunos em relação ao trabalho de orientação do outro jornalista; (B) 

não houve tantos eventos na escola para que fosse feita a cobertura como no ano 

anterior; (C) e, por fim, neste ano houve um investimento maior na produção de 
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vídeos para a TV da escola e para as redes sociais, aumentando assim a produção 

de entrevistas, vídeos e postagens nas redes sociais da Oficina e uma redução da 

produção textual para o blog. 

Como síntese dos mapas de palavras destacamos convergência nas 

seguintes palavras temas:  

Quadro 5: Convergência dos mapas de nuvem 

CONVERNGÊNCIA DAS NUVENS DE PALAVRAS 
2010 e 2011 2010 e 2012 2011 e 2012 2010, 2011 e 2012 

cultura música Brasil tecnologia 
poder ciências equipe alunos 
ensino cientista presidente colégio 
feira público livro país 

trabalho cidade jogos pessoas 
encontro importância  grupo obra 

entrevistas  evento história 
professores    

aulas    
 

De acordo com o quadro 5, entre os anos de 2010 e 2011 foram tratados 

temas relacionados com a escola (aulas, professores, feira), com a Oficina 

(entrevistas, encontro) e com temas gerais, cultura, poder, ensino e trabalho. 

Os temas em comum dos anos de 2010 e 2012 foram mais gerais (música, 

público, cidade e importância) e só apontou a escola em relação ao tema Ciências e 

cientista, devido à feira de Ciências que ocorre anualmente na escola. Os temas de 

2011 e 2012 estão mais relacionados aos fatos sociais, como política (eleições) e 

esporte (jogos), além das palavras Brasil, livro e evento. As palavras equipe e grupo 

possuem significados semelhantes e estão relacionados à Oficina e a seus 

participantes. 

A convergência das três nuvens, referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012, 

relacionam-se à escola e à Oficina (alunos, colégio, obra), assim como a temas 

gerais, tecnologia, país, história e pessoas. 

As postagens tinham uma escrita informal no início do blog. Gradativamente, 

ao longo da construção do blog, foi-se transformando em textos jornalísticos, bem 

redigidos, com informações precisas, baseadas em dados. Todas as postagens são 

compostas pelo nome do aluno-autor ou do jornalista-autor, a data e a hora da 



101 
!

postagem, além do espaço para comentários que estimula a interação com outras 

pessoas externas à Oficina.  

Com isso, o blog da Oficina se torna um espaço de autoria dos alunos em sua 

produção textual, ao ofertar espaço para escrita de temas diversificados e com o uso 

de outras linguagens (áudio, imagem, vídeo). Assim, a expressão e o olhar do aluno 

sobre temas atuais são consolidados durante as produções que visam a prática e a 

experiência de seus participantes.  

Dentre os temas das nuvens de palavras que mais se relacionam com as 

categorias anunciadas para a investigação, podemos ressaltar que a autoria se 

realiza durante os encontros/aulas da Oficina, nos quais os alunos fazem 

entrevistas, cobertura de eventos e podcasts com o uso de tecnologias, como 

os tablets. As produções são construídas na interação entre alunos e meio e entre 

os alunos, que trabalham em grupo durante os projetos. Assim, os alunos, como 

sujeitos ativos e protagonistas da sociedade, tornam-se repórteres com a produção 

de matérias sobre o colégio e temas relacionados à cultura, esporte, política 

(eleições), entre outros temas que retratam os problemas da cidade de São Paulo 

e do Brasil, na busca de mudanças e transformações sociais. 

4.3. Grupos focais e questionário (3º ETAPA) 

Na última etapa da análise, são examinados os grupos focais realizados com 

os alunos, com a professora, com a coordenadora e com os jornalistas. Articulado 

ao grupo focal dos alunos foi aplicado um questionário que segue a mesma linha de 

investigação da dinâmica. O questionário pode ser considerado um atalho do grupo 

focal, pois foi elaborado para complementar a técnica principal, caso o tempo fosse 

muito escasso para a realização do grupo focal com os alunos. 

A seguir, apresenta-se a análise das categorias Autoria, Protagonismo e 

Interação, com trechos dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, emitidos no 

grupo focal. Todos os depoimentos foram transcritos de acordo com a fala dos 

alunos e professores, e apenas a identidade dos sujeitos foi preservada assim como 

os nomes das atividades foram abreviadas, pois caracterizavam o nome da escola.  
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4.3.1. Grupo focal dos alunos e questionário  

O grupo focal com os alunos foi realizado no mês de outubro de 2012, 

durante o período da Oficina e, por esta razão, o processo interacional não poderia 

durar muito tempo, já que a Oficina tem a duração de 1h30.  

Por estarmos no final do segundo semestre, os alunos tinham muitas 

atividades a ser realizadas naquele dia e com isso, nem todos poderiam sair do 

laboratório para participar do grupo focal. A solução encontrada foi fazer dois grupos 

de quatro alunos cada, sendo que neste mesmo dia, alguns alunos faltaram à 

Oficina. 

Para a realização do grupo focal, saímos do laboratório onde se realiza a 

Oficina e fomos para uma sala menor e mais tranquila. O primeiro grupo foi 

constituído por uma aluna (17 anos) e três alunos (14 anos) e a duração do grupo 

focal foi de aproximadamente 25 minutos.  

O segundo grupo também foi formado por uma aluna (15 anos) e três alunos 

(com idades entre 14 e 16 anos) e a dinâmica durou 20 minutos. Os alunos de 

ambos os grupos estavam receosos inicialmente, mas, ao poucos, foram-se 

sentindo confortáveis e se expressaram naturalmente. 

Categoria A: Autoria 

Esta primeira categoria está relacionada com os objetivos centrais da 

pesquisa, como foi citado anteriormente. A autoria é o ato de criar, produzir e circular 

uma obra em uma comunidade, por exemplo. A produção, seja de que origem for, 

expressa uma ideia, uma opinião ou uma visão de mundo do seu autor. O exercício 

da autoria em sala de aula apresenta as mesmas características, pois demanda a 

criação de projetos concomitante à construção de conhecimentos significativos, 

expressados em diferentes linguagens.  

O início dos grupos focais realizados com os alunos do contexto investigado 

indicou que o interesse em participar do projeto estava diretamente relacionado com 

alguma das produções realizada na Oficina, como a revista impressa ou online. 

Outros alunos se entusiasmaram, ao notar a participação dos colegas em uma ação 

que desencadearia a criação de outro produto, como uma entrevista para o blog. 
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Dos 8 alunos participantes dos grupos focais, 5 informaram que se interessaram em 

participar do projeto por estes dois fatores: 

A1: [...] eu fui convidada [...] ai eu achei legal pela maneira que 
a minha amiga já tinha me contado, que era uma revista que a 
gente escrevia e ai eu decidi entrar. Eu tô há 5 anos. 
 
A6: Eu entrei no colégio no ano passado e eu conheci a Oficina 
pela revista que eles me entregaram quando eu vim fazer a 
minha matrícula, que tinha uma matéria que a Oficina tinha 
feito nela e dai eu achei super interessante e como eu também 
quero fazer jornalismo, tava com essa ideia fixa na cabeça, eu 
resolvi conhecer a Oficina, gostei pra caramba e ai vim. 
 
A2: [...] eu sempre vim na feira de Ciências e eu gostava de ver 
o pessoal trabalhando e eu acabei pedindo pra entrar e a 
Primavera (orientadora da Oficina) deixou. Eu entrei no começo 
deste ano. 
 
A3: Eu também entrei este ano, eu também pedi pra entrar no 
final do ano passado porque eu já conhecia o trabalho da 
Oficina, gostava bastante, principalmente porque eu gosto de 
escrever, da parte de edição de vídeo.  
 
A8: Eu vi a Oficina numa feira de Ciências que eu fui 
apresentar o meu trabalho e eles estavam fazendo a 
cobertura e eu gostei bastante, porque é uma coisa fora da 
escola, então você não é mais o aluno, você é junto com todo 
mundo que tá lá fazendo e fazendo igual a todo mundo. Então 
eu achei bem legal e é uma introdução para o que eu quero 
fazer, ser jornalista. 

 

Estes trechos ilustram que a Oficina é um projeto reconhecido pela 

comunidade escolar, por sua ação e por suas produções. Oferece um espaço que 

privilegia a produção de conteúdo multimídia pelos alunos e utiliza as 

potencialidades das TDIC e das mídias digitais para tal produção. A comunicação e 

a mobilização de recursos jornalísticos na elaboração de matérias pelos 

participantes são a base da Oficina. Por estas características, muitos alunos que têm 

a intenção de seguir a carreira de jornalistas participam do projeto, como foi 

ressaltada em uma das questões do questionário aplicado aos alunos. Nesta 

questão havia possibilidade de assinalar mais de uma opção, entretanto apenas dois 

alunos optaram por esta forma de resposta. 
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Gráfico 2: O que te motiva a continuar participando da Oficina? 

 

 
 

 
Com base nestes resultados, alguns alunos optaram por mais de uma opção. 

Quatro dos alunos que participam da Oficina responderam que querem ser 

jornalistas e quatro alunos dos oito respondentes também escolheram a segunda 

opção, por acreditarem que o que aprendem neste espaço de produção multimídia 

pode ser útil no decorrer da vida. Dois alunos participam por entretenimento e 

diversão e apenas um escolheu a opção em estar participando por outros motivos. 

Estes dados indicam que a Oficina também é um caminho que auxilia os estudantes 

na escolha da profissão, pois é na ação que as atividades são desenvolvidas, como 

retrata o aluno A3:  

A3: Então às vezes pra editar entrevista, reportagem que a 
gente faz, efeitos especiais e tal, eu gosto bastante desta 
área, ai eu decidi entrar e tô aqui. 

As produções criadas durante a Oficina auxiliam os alunos a conhecer várias 

linguagens e impulsionam o desenvolvimento de sua capacidade de expressão de 

diferentes formas, por meio da escrita, do vídeo, da fotografia, entre outras 

linguagens, conforme os depoimentos transcritos: 

A1: É ajuda muito, os textos de vez em quando ajudam muito a 
fazer texto no colegial, a fazer mais redação, mais dissertação 
e tem bastante trabalho de Filosofia e Sociologia também que a 
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gente precisa gravar vídeo assim e pra gente é mais fácil, pra 
quem tá no grupo da Oficina, pra manusear câmera, fazer um 
texto, acho que dá mais facilidade pra gente. 
 
A2: A mesma coisa aconteceu, eu entrei no comecinho do ano 
né, minha produção de texto do começo de ano pra cá, já deu 
uma bela melhorada, tanto de informação num menor espaço e 
de organização mesmo. 
 
A8: A gente tem aulas de conceitos jornalísticos, a gente 
teve uma aula de televisão, aula de fotografia. 

 
  

Além do conhecimento de diferentes linguagens e das possibilidades de 

expressão, os alunos mostram que desenvolveram outras habilidades que os 

auxiliam nas disciplinas, como a produção de texto de distintos gêneros, usando 

diferentes linguagens (escrita, fotografia, vídeo, jornal impresso ou televisivo, entre 

outras). A própria escola busca explorar estes potenciais dos alunos em outras 

atividades, como no concurso de vídeos, curtas-metragens com temas do meio 

ambiente e um telejornal realizado pelos alunos, conforme relatam os sujeitos da 

pesquisa: 

A3: Agora, por exemplo, eu tenho um videoclipe de italiano que 
eu tenho que fazer, que a gente escolhe uma música em 
italiano e a gente faz um videoclipe e tem o MG (nome 
abreviado do projeto da escola), que é um projeto de 
Geografia, que a gente faz um vídeo. Cada ano tem um tema, 
[...] que a gente faz algumas produções em vídeo. 

 

A2: No 8º ano tem o DC (nome abreviado do projeto da 
escola), que é o que mais se aproxima da Oficina. Que é tipo, 
os alunos produzem um mini jornal de 10 minutos e vende e 
apresenta com um link ao vivo, mas assim não se compara 
com a Oficina. 

 

Como ressaltou o aluno A2, outros projetos oferecidos pela escola não têm a 

mesma dimensão que a Oficina nesta temática do jornalismo, oferecida 

semanalmente, realizando um trabalho mais abrangente com o uso das TDIC e das 

mídias digitais, voltado para a produção de conteúdos digitais. 

Diante do uso de tantas linguagens, questionamos sobre a aprendizagem dos 

alunos e o funcionamento das atividades da Oficina, ou seja, se trabalham 

individualmente ou em grupo e se a função dos alunos em uma reportagem é 
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sempre a mesma ou se todos têm oportunidade de assumir diferentes funções nas 

atividades. O aluno A2 esclarece quando questionado: 

[...] e quando vocês fazem uma reportagem, cada um faz 
sozinho ou vocês vão em grupo, como é que é? 
 
TODOS FALAM AO MESMO TEMPO: Depende 
 
A2: Se é reportagem para o blog normalmente é você que faz, 
mas, por exemplo, se tem as pautas da Paulista que a gente 
fez, dividiu em três grupos. Um grupo não acaba sendo uma 
pessoa, mas um grupo de 3 a 4 pessoas. 
 
E ai um vai ajudando o outro? 
 
A2: É, cada um faz a sua função. Quem fez o tema, quem vai 
entrevistar, quem vai filmar, quem vai editar depois, quem vai 
decidir a ordem. 

 
Em relação às funções, os alunos A3 e A6 complementam: 
 

A3: E é legal também que a gente tem várias funções, então 
tem desde o aluno que tá ali manipulando a câmera na hora, 
tem o que tá falando mesmo, ou o que prepara as perguntas e 
depois vai editar o vídeo, o outro escreve texto pro blog e tem 
sempre uma rotatividade dessas funções. 
 
Não é a mesma pessoa que faz sempre a mesma coisa? 
 
A3: Não, a gente vai sempre fazendo coisas novas, tal e vai 
conhecendo um pouco de cada uma das áreas. 
 
Mas são vocês que dividem estas funções ou é a 
Primavera (orientadora da Oficina) ou é todo mundo junto? 
 
A3: Inicialmente vai mesmo da facilidade de cada um, como 
eu disse no início eu gosto mais da parte de edição de vídeo e 
eu acabo me direcionando mais para essa área e tal. 
 
Mas você escolhe também escrever texto? 
 
A3: Sim. 
 

Em outro momento, o aluno A6 afirma: 
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A6: [...] normalmente como em todas atividades, todo mundo 
desenvolve, faz um pouco de cada coisa, então ninguém tá 
exatamente voltado para algo. 

 
Durante os grupos focais, os alunos ressaltaram que todas as atividades 

desenvolvidas na Oficina estão alinhadas com os interesses deles, ou seja, eles têm 

liberdade para fazer as produções de acordo com o que gostam e relacionadas com 

sua leitura e interpretação de mundo (FREIRE, 1996).  

Alguns depoimentos dos alunos retomam este ponto de vista: 

A8: [...] a gente descobre o que a gente quer. Eles 
(professores) propõem o projeto, a gente escolhe o tema, o 
jeito que vai fazer. 
 
A6: Isso é verdade, eles dão um tema e a gente escolhe com 
base no que a gente prefere fazer e o colégio oferece 
possibilidade de levar a gente nos lugares e dá toda uma 
infraestrutura para a gente trabalhar em cima do tema. 

Os alunos ainda completaram que os interesses pessoais de cada aluno são 

considerados e explorados em atividades que estejam relacionadas com estes 

interesses, como a moda e o esporte: 

A6: Tem uma aluna, a Bruna (nome fictício de uma aluna que 
não participou da pesquisa), ela gosta muito de moda e ela 
tem o blog dela. E muitas vezes, por exemplo, e agora tem 
uma entrevista com duas alunas que são relacionadas a 
moda, não sei exatamente do que é o assunto, mas a Bruna foi 
chamada pra fazer esta entrevista por causa do conhecimento 
que ela tem disso. 
 
A8: Exatamente, quando vem uma esportista, normalmente é a 
A1 que faz a entrevista, que cobre. Porque eles (os 
professores) tentam focar no que você gosta de fazer. 

 

Desta forma, a autoria é um meio de incentivar os alunos a participar 

diligentemente das atividades em sala de aula, por meio da expressão de ideias e 

habilidades, da construção do conhecimento em uma ação individual ou em grupo. 

Durante a dinâmica do grupo focal, os alunos esclareceram que toda a 

produção realizada por eles demanda planejamento e uma preparação anterior, 

principalmente com pesquisas sobre o assunto em pauta. Segundo eles: 
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A2: Nunca vai ser uma reportagem do nada, sempre vai ter 
uma pesquisa, um roteiro antes. 

 
A3: A gente sempre tem também um planejamento muito 
grande quanto a isso, sempre acaba fazendo um roteiro, 
alguma coisa. 
 

 
Outro fator fundamental que é levado em consideração pelos alunos, durante 

a prática da autoria, é a responsabilidade em produzir e publicar a obra de forma 

comprometida, revelando uma conduta autônoma, segundo Ricardo e Vilarinho 

(2006), 

O aluno-autor, quando realmente capacitado por meio de práticas 
educacionais adequadas, tem condições de assumir uma postura 
responsável pelo texto que se encontra sob o seu nome, adotando, assim, 
uma conduta autônoma frente à sua produção, exercendo com audácia o 
ato de criação (RICARDO; VILARINHO, 2006, p. 12). 

 

Segundo os depoimentos transcritos, os alunos demonstram ser conscientes 

e responsáveis no momento da circulação da obra, pois há uma preocupação com o 

nome da escola que será publicado juntamente com a obra,  

 
A6: E como a gente tá levando o nome do colégio pra 
Internet, então sempre tem que passar pela avaliação dos 
professores. 
!
A8: Por exemplo, quando a gente vai entrevistar uma 
personalidade, você tem que se portar de um jeito, porque você 
está representando o colégio naquela hora. Então eles 
ensinam a gente a se portar de um jeito, e seguir todos os 
protocolos de televisão. 
 
A6: É um momento de responsabilidade muito grande, você 
tá falando em nome da Oficina e do colégio. 

 
 

A autoria, conforme Chartier (1999), para ser realizada plenamente exige a 

circulação das obras. Na Oficina, há uma preocupação muito grande neste quesito, 

pois antes de ser publicada na Internet, toda a obra é revisada pelos colegas da 

Oficina, pelo orientador e pelos jornalistas. De acordo com os alunos, 

 
A2: Na verdade assim, muitas vezes a gente termina a 
reportagem e acaba passando para a Primavera (orientador 
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da Oficina), a Violeta ou o Lírio (jornalistas da Oficina) e eles 
normalmente dão um último..., por exemplo, a maioria das 
reportagens estão completas, mas às vezes falta uma coisinha 
e eles falam e a gente arruma. 
 
A8: Os textos que a gente faz, a gente manda  para os 
jornalistas da Oficina, a Violeta e o Lírio dão algumas dicas, 
se precisa melhorar alguma coisa [...] Sempre passa por 
eles, até porque a gente não sabe se tá certo e a gente quer a 
opinião de outra pessoa. 
 
A1: Uma vez eu, algumas vezes, eu mandava para uma outra 
amiga minha que fazia a Oficina, eu mandava o texto pra ela, 
pra saber se tava bom, se não tava e ai ela sempre me 
mandava alguma coisinha a mais, pra eu tirar mais alguma 
coisa, e depois eu mandava para a Primavera (orientador da 
Oficina) ou pra Violeta (jornalista da Oficina) e ai elas 
mandavam arrumar e eu mandava de volta. Ai eu achava que 
ficava melhor assim. 
 
A3: É, coleta um material, prepara e ai quando tá finalizando, 
acaba entrando na revisão dos professores e do próprio 
grupo e dai a gente vai finalizar. 
 

 
Além das produções realizadas pelos alunos na Oficina, alguns deles 

possuem produções pessoais, como blogs que retratam certo interesse pessoal: 

 
A5: Mas a Bruna (nome fictício de uma aluna que não 
participou da pesquisa) tem o blog de moda dela 
 
A8: E a A1 tem o blog de vôlei dela 

 
A aluna A1 complementa que com a preparação para o vestibular, o blog foi 

deixado um pouco de lado: 

A1: Eu cheguei a criar um no começo do ano de esportes, mas 
com cursinho do colégio, vestibular, eu não tenho mais como, 
mas assim de dezembro (2011) a março (2012), eu escrevia 
bastante sobre vários jogos de vôlei. 

 
Uma das perguntas do questionário tratou desta temática, ao perguntar se a 

Oficina incentiva o aluno a criar alguma obra, alguma produção. Cinco alunos 

afirmaram que isso ocorre sempre, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3: A Oficina te incentivou a criar alguma obra, alguma produção? 
 

 
 

 
Alguns alunos ainda complementaram a resposta do questionário, 

descrevendo produções realizadas: 

 
• Criei um blog de vôlei no início do ano. 

• Vídeos, efeitos especiais, animações e páginas da web. 

• Reportagens escritas e gravadas. 

• Textos, mais principalmente as reportagens em vídeo. 

• Textos principalmente. 

 

Diante desta variedade de produções, os alunos participantes dos grupos 

focais ressaltaram que a autoria auxilia no desenvolvimento da criatividade e da 

autonomia, principalmente por ser um aprendizado na prática e que agrega 

experiências na vida de cada um. 

 
A1: E de criatividade também, acho que aumenta muito, 
porque aqui a gente trabalha com várias áreas, que vai de 
política a esporte, de tudo. E assim, cada um entrevista, vamos 
supor, no mesmo dia, tem vez que a gente entrevista um 
político e um atleta, então assim você tem que criar as 
perguntas e ai para ter criatividade. Acho que ajuda bastante. 
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A3: [...] eu gosto bastante da Oficina porque tem dois lados, 
primeiro que tem o lado técnico que eu aprendi um monte de 
coisas, desde coisas mais banais, como segurar um 
microfone na frente da câmera até técnicas de filmagem, de 
audiovisual [...] e além desse lado de aprendizagem, tem a 
questão da experiência também. A gente acaba, estamos 
sempre por dentro dos eventos que estão acontecendo, a 
gente vai conhecendo novas áreas e a gente tá sempre no 
meio de tudo isso, então ficar participando mais e acaba 
gerando conhecimento também neste sentido. 

 
 

Para finalizar esta análise sobre a categoria Autoria, ressalto uma das 

questões introduzidas no questionário que perguntava “O que mais te conquista em 

participar da Oficina? 

 
Gráfico 4: O que mais te conquista em participar da Oficina? 

 

 
 
 
 

A grande maioria (seis dos oito alunos) assinalou o item que confere a 

possibilidade de criar e tornar públicos suas criações. Apenas um aluno completou a 

questão com a seguinte frase: 
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Tenho oportunidades únicas e a Oficina me ajuda a me 
expressar de uma maneira fácil. 

 
Desta forma, o exercício da autoria é algo concreto que se realiza na Oficina e 

os seus alunos têm consciência deste ato e procuram fazê-lo com criatividade, 

responsabilidade e autonomia, expressando seu ponto de vista e sua visão sobre o 

mundo por meio das linguagens digitais. Além do mais, deixam de ser meros 

consumidores e passam a ser produtores de informação, expandindo sua rede de 

conhecimentos. 

O que mais se destacou na análise da categoria Autoria em relação aos 

gráficos apresentados e as falas dos sujeitos que tiveram algumas palavras 

negritadas pela pesquisadora foi que a maioria dos alunos inscreveu-se na Oficina 

ao conhecer o trabalho de produção de conteúdo que é realizado neste espaço. 

Nas produções da Oficina, os alunos fazem edição de entrevistas, 

reportagens, criação de efeitos especiais e aprendem sobre conceitos jornalísticos, 

televisão e fotografia. Estas ações estimulam a vontade de seguir a carreira de 

jornalista e incentivam a criação de uma obra ou produção pessoal, como um blog. 

Para a realização destas produções, há uma rotatividade das funções dos alunos. 

Assim, todos podem conhecer e fazer um pouco de cada ação. Os alunos se 

mostraram autônomos, pois são eles que geralmente escolhem o tema dos projetos 

e o jeito que querem fazer. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, há um planejamento das atividades 

e um roteiro de ações que guiam os alunos. Para publicação, os textos são 

revisados pelos alunos e professores, sendo este um momento considerado de 

responsabilidade, pois o nome da escola está ligado às produções dos alunos. A 

oportunidade de criar trabalhos que possam ser publicados é uma característica que 

mais conquista os alunos em participar deste projeto. 

Em suma, os alunos afirmam que a Oficina propicia oportunidades e 

experiências únicas, gerando aprendizagem e conhecimento em novas áreas que 

podem ser utilizados ao longo da vida, além de trabalhar com a criatividade e as 

formas de expressão por meio das TDIC e das mídias digitais. 
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Categoria B: Protagonismo 

Nesta categoria, procuramos desvelar as características centrais do 

protagonismo nos grupos focais realizados com os alunos. No decorrer da dinâmica, 

os alunos apresentaram uma postura ativa durante a produção realizada na Oficina. 

Gomes da Costa (s/d) nos lembra que o protagonismo é a participação ativa e 

construtiva do jovem na escola, na comunidade e na sociedade. A participação foi 

observada em diversos momentos dos grupos focais, como: 

A6: É algo bem superficial de visão (dos softwares), é mais ter 
uma base mesmo, mas no fim todo mundo participa. 

 
Em outro momento, o mesmo aluno complementa: 

 
A6: [...] quando eles (professores) tem a ideia, eles perguntam 
o que a gente acha e como eles dizem, a Oficina é de todos 
nós, então é importante todo mundo dar opinião.  

 
Esta última frase do aluno A6, demonstra que há uma participação 

comprometida, com o sentimento de “pertença” em relação à Oficina e para a 

participação ocorrer de fato, o diálogo entre professores e alunos é fundamental. 

Freire (1987, p. 45) nos lembra que o diálogo é um fenômeno humano, “um encontro 

dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 

portanto, na relação eu-tu”.  

Com participação e diálogo, os alunos mostraram que possuem iniciativa e 

exercem a autonomia no desenvolvimento das atividades da Oficina, ao propor 

temas que acharam interessante trabalhar e viraram matérias para o blog, por 

exemplo. O aluno A3, aponta isto em sua fala: 

A3: Então, primeiro tem os eventos do colégio mesmo, tem 
vários eventos de várias áreas e geralmente alguns deles nós 
mesmos acabamos levando para o curso, a gente discute e 
acha legal fazer, tem outros que a própria Primavera 
(orientadora da Oficina), a Violeta e o Lírio (jornalistas da 
Oficina) acabam mostrando pra gente: “o vai ter isso aqui no 
sábado, seria legal a gente cobrir” e além da cobertura dos 
próprios eventos que o colégio sedia, a gente também faz 
algumas reportagens fora, por exemplo, no início deste ano a 
gente fez uma reportagem na Paulista, nos pontos importantes 
lá da Paulista e outras coisas assim que a gente acaba 
decidindo fazer. 
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Ainda neste recorte, podemos ressaltar que os alunos buscam exercer a 

autoria não apenas no interior da escola, mas na cidade em que vivem. Procuram 

aspectos que contribuam com seu trabalho, além de outras temáticas que estejam 

de acordo com os interesses pessoais de cada um, como coloca o aluno A1: 

 
A1: É, e no blog de vez em quando, quando a gente quer 
postar alguma coisa sobre política ou esporte, a gente fala: 
“ah a gente vai fazer um texto”, ai eles (professores) falam: 
“tudo bem, manda pra gente que a gente corrige e vocês 
corrigem de volta”. Dai eles corrigem os erros e a gente posta. 

 
Para a realização de ações protagônicas, a existência da colaboração entre 

seus envolvidos é comum, pois todos estão em busca de mudanças. Em certo 

momento da dinâmica, um aluno citou que quando algumas pessoas têm interesse 

numa área específica, elas se juntam e procuram criar alguma produção sobre o 

tema e o restante do grupo da Oficina apoia este tipo de iniciativa. A colaboração 

também é comum entre os alunos da Oficina, conforme transcrito a seguir: 

A3: O legal é que além dos eventos que tem aqui no colégio, 
que a gente acaba fazendo a cobertura, às vezes também se 
tem duas ou três pessoas que tem interesse em alguma área, 
tipo tecnologia ou esportes, esse pessoal se junta, e a Oficina 
toda acaba apoiando para ir lá e fazer algum trabalho, alguma 
coisa, uma reportagem naquela área. 

 
Estes alunos com um interesse em comum formam um grupo que vão atrás 

do que gostam, experimentam e produzem conhecimento e informação de temas de 

seu próprio interesse, o que possibilita a construção de sua identidade pessoal e 

social (GOMES DA COSTA, s/d).  

Quando questionados sobre a participação dos alunos nas produções de 

conteúdo multimídia, o aluno A6 conta que o professor e os jornalistas dão uma 

base do que está em pauta na atividade proposta, mas são os próprios alunos que 

vão pensar no desenvolvimento da criação e na ação mais adequada para expressar 

sua opinião. Segundo o aluno: 

A6: Normalmente com os projetos, eles dão mais uma base do 
que tem que fazer e deixam a gente bem a vontade pra 
escolher quais caminhos que o projeto vai tomar, então eles 
dão só uma base mesmo e a gente que incorpora e 
acrescenta coisas.  
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Com esta liberdade proporcionada pela equipe docente, os alunos vivem o 

desafio proposto com mais intensidade e procuram se envolver como mais afinco na 

produção de seus veículos, assim como na resolução de problemas. Próspero 

(2005) corrobora com esta ideia, ao afirmar que,  

[…] participar para o adolescente é envolver-se em processos de discussão, 
decisão, desenho e execução de ações, visando, através do seu 
envolvimento na solução dos problemas reais, desenvolver o seu potencial 
criativo e a sua força transformadora (PRÓSPERO, 2005, p. 32). 

Ainda na mesma pergunta, de como é a participação dos alunos durante as 

produções realizadas na Oficina, o aluno A8 mostrou autoconfiança e empenho na 

participação dos desafios propostos nos encontros. 

 
A8: [...] a gente nesse projeto que a gente tá fazendo sobre as 
famílias, eles (professores) dividiram os temas e a 
responsabilidade de chegar nas fontes para conseguir a 
entrevista, era nossa. 
 
O aluno continua, 
 
A8: Então a gente ligou e fez. E até para fazer uma matéria, 
por exemplo, eu fiz uma matéria sobre as paraolimpíadas no 
blog, então eu entrei em contato com o André Dias, que é 
nadador tal, e eu consegui a entrevista com ele. Então quando 
precisa, a gente vai atrás e consegue. 

 

Com estes aspectos ressaltados, percebemos que os alunos da Oficina de 

produção de conteúdo multimídia do contexto investigado se apresentam como 

figuras centrais do seu processo de aprendizagem, pois todos participam 

diligentemente das atividades propostas. Estas, muitas vezes, dão tal liberdade para 

o aluno desenvolver na prática suas ideias e visão de mundo, que se torna até um 

desafio, superado na base do diálogo e da colaboração entre os pares.  

Durante a análise da categoria Protagonismo podemos destacar que a Oficina 

é vista como um lugar de “pertence” dos alunos, em que todos participam 

ativamente das discussões e das ações que se desenvolvem ao longo dos 

encontros. 

Os alunos também demonstraram autonomia para decidir sobre os temas dos 

trabalhos e quais caminhos vão seguir durante a produção de algum conteúdo. 

Mostraram indícios de colaboração e uma postura ativa diante da criação das ações, 
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pois um aluno pensa e trabalha junto com o outro e, quando há um interesse em 

comum, os alunos se unem e desenvolvem a ideia. Como citaram em uma das falas: 

“quando precisa, a gente vai atrás e consegue”. Assim, a formação de alunos 

protagonistas consiste na construção da identidade pessoal e social do aluno e na 

formação mútua de cidadãos participativos. 

Categoria C: Interação  

A interação foi um aspecto observado com intensidade durante a realização 

dos grupos focais com os alunos. Silva (2002) nos lembra que para Costalat-

Founeau (1986) o termo interação é utilizado em várias áreas do conhecimento, 

passível assim de diversas interpretações. No campo da cibernética, por exemplo, a 

autora descreve a interação como a ação entre, ou seja, é a troca de ação entre 

sujeitos ativos ou entre um sujeito ativo e um meio ou objeto. 

Na área da educação, de acordo com as ideias de Vygotsky e Piaget, a 

interação com o meio influencia a interiorização dos significados. A concepção de 

Piaget é que os significados são construídos na interação com o meio, formado por 

objetos e relações sociais. Para Vygotsky, a reconstrução de significados de um 

sujeito se realiza na interação por meio da mediação (ALMEIDA, 2004). 

A Oficina investigada conduz a realização dos seus trabalhos no 

desenvolvimento e na ação de conteúdos multimídias, criados por meio da 

integração de seus participantes, os alunos. 

Quando questionados sobre a criação das produções, se é realizada de forma 

conjunta, o aluno A6 mostra indícios de interação e colaboração: 

A6: [...] como é um grupo, a gente sempre tá, todo mundo tá 
envolvido em todas as etapas, então eu acho que é algo tão 
junto que todo mundo acaba envolvido. 

 
Como trabalham em grupo e todos estão envolvidos na criação de um 

determinado conteúdo multimídia, outro aluno colocou que todas as ações são 

planejadas e articuladas entre eles, para que o resultado final do produto seja o 

esperado. Para esta negociação das funções que cada um assume em determinado 
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momento, é preciso interação e, neste caso, os alunos estavam fazendo reportagens 

nos principais pontos culturais da Avenida Paulista,  

 
A8: Por exemplo, a gente foi na Paulista, então enquanto um 
fazia matéria gravada, outro fazia o making off daquela e outro 
fazia o texto sobre aquela, pra depois fazer a matéria. Então 
num mesmo evento, cada um faz alguma coisa e depois vai 
rodando, enquanto um fazia, o outro vai rodando.  

 
Percebe-se, ao longo dos grupos focais, que os alunos estão em constante 

ação, não apenas com o conteúdo a ser elaborado, mas na interação com seus 

parceiros de função e até mesmo com o grupo em geral. Primo (2007, p. 07) ressalta 

que a interação social é o relacionamento entre dois lados, “uma construção 

coletiva, inventada pelos interagentes durante o processo que não pode ser 

manipulada unilateralmente nem pré-determinada”. A construção coletiva foi 

observada em algumas falas: 

A1: As opiniões, acho que isso ajuda bastante também na 
nossa fala, porque antes da gente ir para Paulista todo mundo 
opinou assim: “ah vamos fazer isso” ou “não, não vamos”, “ah 
vamos entrevistar não sei quem, “ah acho melhor a gente 
entrevistar outra pessoa”, isso ajudou bastante. 

 
A2: Acontece muitas vezes, alguém dá uma ideia ai os outros 
vão acrescentando, em vez de ficar aquela ideia pura, que tá 
meio vazia, os outros vão acrescentando e deixa a sua ideia 
grande.  

 
A3: Você acaba sempre tendo uma troca, então mesmo como 
eu falei, sei lá, na semana de portal de tecnologia, dai 2 ou 3 
alunos que gostam disso vão fazer, às vezes o resto do 
pessoal acaba opinando e a gente acaba pensando em 
outras coisas que a gente não pensou,  não tinha visto. Esta 
troca de ideias acaba ocorrendo nos encontros mesmo que a 
gente tem aqui (na Oficina).  

 
Perante estas falas, além da interação e da construção coletiva, podemos 

ressaltar a colaboração como algo tangível ao trabalho realizado pelos alunos da 

Oficina, como a troca de ideias e o trabalho desenvolvido pelo grupo. Mandaji (2011) 

afirma que para um conjunto de autores, a colaboração,  

 
[..] vai além de um simples trabalho em grupo no qual existe apenas uma 
parcela de contribuição de cada pessoa para o desenvolvimento do mesmo, 
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nele se compartilha ideias e estabelece-se uma constante interação entre 
os membros do grupo (MANDAJI, 2011, p. 41). 

Os alunos A1 e A3 ilustram os aspectos da colaboração, em um Flash Mob 

(uma ação previamente combinada por um grupo de pessoas) realizado no pátio da 

escola durante a época da Copa do Mundo: 

A1: Com o Flash Mob que a gente teve aqui em 2010, foi um 
exemplo. A gente pensava só em tocar uma música e falar 
assim: “ah a Copa ta chegando e vamos torcer para o Brasil” e 
acabou sendo uma coisa muito grande, a gente jogou bola no 
pátio, jogamos aquelas bolas grandes, ficamos achando as 
bandeiras dos times dos países que iam participar, ficou uma 
coisa muito grande, muito legal, porque bastante gente 
participou, teve música [...] foi uma coisa muito legal, porque 
cada um deu uma opinião assim e ficou uma coisa muito 
grande. 
 
A3: E o legal do grupo também, que você acaba criando uma 
identidade, sei lá, você tem o grupo da Oficina e acaba 
fortalecendo um pouco. 

 
O Flash Mob realizado pelos alunos da Oficina mobilizou os alunos do Ensino 

Médio, por meio de teasers, redes sociais e SMS, a comparecer no pátio da escola 

no dia da véspera da abertura da Copa, com adereços relacionados ao Brasil, não 

sabiam, porém, do que se tratava. Cerca de 1200 alunos comparecerem nesta ação 

que foi resultado de uma interação e mobilização dos alunos da Oficina. 

Na aplicação do questionário realizado após os grupos focais, uma das 

perguntas tinha a intenção de descobrir se, durante as atividades da Oficina, os 

colegas se ajudavam colaborativamente e o resultado das respostas foi unânime, 

conforme o gráfico 5 a seguir, 
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Gráfico 5: Durante as atividades da Oficina, os colegas o ajudam em alguma  
dificuldade e você os ajudam? 

 

 
 

 

Seis dos alunos participantes da pesquisa afirmaram que sempre recebem 

e/ou dão ajuda para os colegas que estão com alguma dificuldade durante as 

atividades da Oficina e apenas dois alunos colocaram que, muitas vezes, isto ocorre.  

Ainda em termos de colaboração, os alunos da Oficina contaram que realizam 

um trabalho com os alunos participantes de uma ONG que a escola auxilia na 

formação escolar, conforme especificado no capitulo I. Mas como o dia da realização 

da Oficina é diferente do dia das visitas dos alunos da ONG na escola, nem sempre 

ocorre a colaboração de forma direta entre os alunos das duas instituições. 

A4: E tudo isso se conta com a A. (ONG) também, que a gente 
vai lá, eles vem aqui. 
 
É a ONG de onde mesmo? 
 
A4: De Embu, Embu das Artes. 
 
Alguém fala: Todas as quartas eles vem aqui. 
 
A1: É a Oficina no A. (ONG). 
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Eles fazem o mesmo que vocês fazem lá e vocês trocam 
figurinhas? 
 
A1: De vez em quando. 

 
 

Em outro momento dos grupos focais, ao ser questionados sobre os desafios 

da Oficina, a aluna A1 colocou que a interação constante que é comum entre os 

alunos e as atividades que envolvem a ação entre outras pessoas ajudou a se 

expressar melhor e a interagir, com mais frequência, com outras pessoas.  

 
A1: A Oficina me ajudou muito porque eu era muito tímida, 
então agora quando eu vou em jogo, já pego um atleta, vou lá 
entrevisto, já faço pergunta e outra, já peguei jornalista no 
meio de um jogo mega importante, já peguei já fiz umas 
perguntas. Então eu comecei a me soltar mais e aqui me 
ajudou bastante, me soltar na frente da câmera, o pessoal 
assim brincando, me ajudou bastante.  
 
Está mais solta para perguntar tudo o que você quiser? 
 
A1: É, eu acho que assim, a vergonha que eu tinha no 8º ano e 
a vergonha que eu tenho agora assim, eu dei um salto 
enorme, porque eu não conseguia falar, olhar para a cara da 
pessoa e perguntar. Eu ficava quieta e pedia para uma pessoa 
perguntar para mim, agora... Acho que ajudou muito. 

 
 

Em relação ao desenvolvimento das TDIC e das mídias digitais, foram criadas 

novas formas de ação e interação, assim como novos tipos de relações sociais, em 

outros espaços e tempos (THOMPSON, 1998). Na Oficina, as interações entre os 

alunos se expandiram nos sentidos espacial e temporal, pois, muitas vezes, se 

comunicam face a face e por meio das redes sociais ou pelo correio eletrônico, para 

alinharem as funções previstas para cada um, durante a criação de uma produção 

multimidiática. 

Assim, os grupos focais evidenciaram em vários momentos como a interação 

é realizada no dia a dia da Oficina, com a ação entre todos os seus integrantes. O 

que resulta num grupo envolvido com seu objetivo, de criar e produzir conteúdo com 

as TDIC e as mídias digitais, baseado na troca de ideias, na colaboração e na 

construção coletiva. 
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Na categoria Interação, os principais destaques foram que os alunos se veem 

como um grupo que troca ideias com seus parceiros e é envolvido em um trabalho 

conjunto nas produções de conteúdo multimídia da Oficina. 

Indícios de colaboração também foram apontados, principalmente quando 

perguntado se os colegas se ajudam diante de uma dificuldade. Afirmaram que 

fazem e pensam junto com o outro, ao longo das atividades. 

Assim, a interação é construída constantemente, por meio das relações 

sociais entre alunos e pela relação dos alunos com os objetos, como as TDIC e as 

mídias digitais. 

4.3.2. Limites e possibilidades da autoria no olhar dos alunos  

Após a análise dos grupos focais embasados nas três categorias 

selecionadas (Autoria, Protagonismo e Interação), é de fundamental importância 

relembrar os objetivos centrais da pesquisa que traz, em seu cerne, as 

possibilidades e os limites da autoria na Oficina investigada, com o uso das TDIC e 

das mídias digitais e analisar como estas podem contribuir para o desenvolvimento 

da autoria pelos alunos. 

Durante a realização dos grupos focais, os alunos relataram algumas 

dificuldades que podem ser considerados como limites. Nem todas, porém,  foram 

abordadas no decorrer da análise das categorias. Assim, de forma sintética, 

podemos identificar os seguintes limites na visão dos alunos: 

 

1. Na Oficina, os alunos inicialmente encontram alguma dificuldade em realizar 

as produções, mas com a ajuda dos colegas e dos professores conseguem 

fazer todas as atividades: 

A4: No comecinho foi um pouco difícil, mas depois já... 
 
Pega o ritmo? 
 
A4: É. 
 
A6: Dificuldade a gente sempre tem, porque a gente tá 
aprendendo né, mas eu acho que eles oferecem, tanto a 
Violeta (jornalista da Oficina) que é estagiária e o Lírio  



122 
!

(jornalista da Oficina), eles dão tanta ajuda pra gente, tanta 
base que dá pra seguir numa boa. 
 
A8: Sim, eles dão conceitos básicos pra gente, então, mas 
sempre tem um pé atrás e por isso que eles estão lá, mas eles 
dão uma base sim. 
 

 

2. Dificuldades técnicas. Quando perguntado no questionário o que poderia ser 

limitador na Oficina, quatro alunos citaram o uso de softwares e 

equipamentos técnicos. De acordo com o gráfico: 

 
Gráfico 6: O que você acha limitador na Oficina? 

 
 

Na alternativa “Uso dos softwares e equipamentos técnicos”, um dos alunos 

completou a escolha com maior descrição:  

• Na hora de editar vídeos, sinto dificuldade em mexer com os 
softwares. 
 

Na resposta “Outros”, alguns alunos escreveram:  

• Não existem limites definidos, pois todas as ideias e produções 
são levadas à debate. 
 

• Nada. 
 

• Nada. 
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3. Conciliar as aulas com as atividades da Oficina:  

A6: Olha uma dificuldade, nem sei se é um desafio, é conciliar 
a escola com a Oficina, porque na Oficina a gente precisa se 

dedicar bastante, porque é produção de texto. Agora a gente 

tem que correr atrás das fontes, então uma dificuldade grande 

é conciliar o tempo da escola, prova, trabalho com a Oficina. 

 

Como possibilidades da autoria dos alunos na Oficina, identificamos os 

seguintes tópicos durante o grupo focal e o questionário aplicado:  

 

1. Há um planejamento das atividades, com o uso de pautas e todos os alunos 

participam, desde a elaboração até a execução das produções da Oficina. 

 

2. A função de cada aluno fica pré-estabelecida ainda no planejamento, há, 

porém, uma rotatividades das funções durante as atividades e, desta forma, 

todos têm a possibilidade de aprender tudo o que a Oficina oferece. 

 

3. As produções são desenvolvidas na prática participativa e não ficam apenas 

na teoria. Há muita dinâmica, conforme destaca o aluno A8: 

A8: É raro os encontros que a gente faz na sala de aula e fica 
sempre na sala de aula, tem muita dinâmica. Esse ano, a 
gente foi para o parque Trianon, para (Avenida) Paulista. 
 
 
 

4. As atividades envolvem os interesses dos alunos, assim como o 

conhecimento prévio de cada um: 

A8: Numa boa parte das vezes, eles (professores), por 
exemplo: “tal pessoa vem no colégio”, então nós vamos 
entrevistá-lo, mas eles deixam bastante aberto pra gente 
escolher também. 

 

 

5. Os alunos conhecem diferentes linguagens midiáticas e com elas 

desenvolvem uma capacidade de expressão e autonomia, inclusive na 

produção de texto: 
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A1: É que na sala de aula, eu não sei o que o pessoal pensa, 
mas eu penso assim, na sala de aula eu tenho muito medo 
que as pessoas me julguem pela pergunta e na Oficina não, 
eu posso fazer a pergunta por mais idiota que seja, e eles me 
respondem e eles não vão dar risada da minha cara, porque 
pode ser uma dúvida de outra pessoa e eu fico meio assim, 
mais tranquila em relação a isso. 
 
A8: [...] no dia da independência, dia 07 de setembro, eu vi o 
pronunciamento da presidente, então antes eu nunca ia pensar 
em escrever alguma coisa, ai falei “legal, vou pegar isso que eu 
vi, dá uma pesquisada e vou escrever um texto”. Acho que 
isso melhorou. 

 

6. Superação da timidez por meio de situações de interação social: 

A2: [...] No começo do ano, eu ainda sou muito tímido, mas pra 
falar na frente da câmera eu sempre sou meio travado, eu 
gaguejo e do começo do ano pra cá já deu uma melhorada 
com o costume de falar na Oficina. 

 

7. Os conteúdos produzidos têm o cuidado de ser feitos com responsabilidade e 

são revisados pelos alunos e professores antes de se tornar públicos. 

 

8. A Oficina proporciona uma significativa liberdade para os alunos se expressar 

e publicar suas obras, tanto que cria um desafio para a turma, envolvendo 

inclusive quesitos como responsabilidade na publicação, como conta o aluno 

A8: 

A8: Até a liberdade que eles (professores) dão cria um 
desafio, porque o que você fizer, vai ser levado em diante, não 
importa se ficou bom ou ruim. Então, por exemplo, se você faz 
um texto, eles respondem e falam algumas coisas e você tem a 
liberdade de falar: “não, eu quero desse jeito” e o texto vai ser 
publicado daquele jeito. Então até mesmo a liberdade que eles 
dão, cria um desafio. 

 

9. A Oficina incentiva a pesquisa, a criatividade, a autonomia, a colaboração, o 

olhar critico e diversas experiências que marcam a vida dos alunos: 

 
A8: E não é nem mesmo uma coisa que eles (professores) 
impõem, nós mesmos ao escrever uma matéria, a gente quer a 
opinião de uma outra pessoa e deles. 
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A3: Então às vezes, quando eu tenho algum trabalho e tal, 
igual no começo do ano que eu fiz uma entrevista com o 
Secretario da Educação, então são umas experiências 
super legais que a gente vai adquirindo e acaba levando pra 
vida né. 

 

10.  Durante as produções da Oficina, os seus participantes deixam de ser 

apenas alunos, já que estão envolvidos em atividades que embutem a ideia 

de uma realidade profissional: 

 
A4: É na sala de aula, você é o aluno e na Oficina você é o 
aluno repórter. 

 
A8: [...] é uma coisa fora da escola, então você não é mais o 
aluno, você é junto com todo mundo que tá lá fazendo e 
fazendo igual a todo mundo. Então eu achei bem legal e é uma 
introdução para o que eu quero fazer, ser jornalista. 

 
A4: [...] a Oficina se tem que entrar num lugar restrito você 
pode. Teve a Febrace, eu fui cobrir lá e deixaram eu entrar na 
sala de imprensa para usar tal. 

 

11.  A Oficina é motivadora, pois os alunos aprendem na prática e os conteúdos 

diversificados tornam-se significativos, o que os motiva a aprender mais: 

 
A7: É eu acho que é você aprender mais sobre algo que você 
gosta, eu sempre gostei assim [...] de jornalismo. Então eu 
aprendo mais e o convívio com as pessoas diferentes, ai 
você vai aprendendo cada vez mais, às vezes pra entrevistar e 
as pessoas te dão um conselho. 
 
A5: Aprender mais, tipo a gente teve uma aula de fotografia 
e várias entrevistas que eu gosto. Aprendo bastante coisa. 
 
A6: Ah sempre aprender mais, porque eu acho que eu 
aprendi tanta coisa desde que eu entrei aqui, relacionado a 
jornalismo e como é uma aula que eu gosto, então o que 
motiva é [...] superar os nossos limites, aprender mais e 
colocar isso em prática. 

 

Assim, com os limites e as possibilidades de autoria ressaltados pelos alunos 

da Oficina pesquisada, podemos destacar resumidamente que os alunos sempre 

encontram dificuldades no decorrer das atividades, principalmente técnicas. 

Entretanto, com a ajuda dos colegas e dos professores, vão aprendendo e 
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superando os limites. Outro fator dificultador que os alunos ressaltaram foi conciliar 

as atividades da Oficina com as aulas na escola. Dentre as possibilidades, foi 

destacado o planejamento das atividades que facilitam a realização do trabalho e a 

possibilidade de os alunos participar ativamente das produções, de se expressar 

com o uso de diferentes linguagens e, com isso, aprender novos conteúdos em 

atividades práticas e dinâmicas que propiciam a interação social e experiências 

significativas. 

Neste momento, passamos para a análise do grupo focal dos professores, 

cujas categorias também são Autoria, Protagonismo e Interação. 

4.3.3. Grupo focal dos professores 

O grupo focal realizado com a equipe docente ocorreu no mês de dezembro 

de 2012, com a duração de 40 minutos. Como já foi comentado anteriormente, o 

grupo foi constituído pela professora, a coordenadora de tecnologia educacional e os 

dois jornalistas que contribuem na realização da Oficina. 

A dinâmica ocorreu em um ambiente tranquilo: uma pequena sala, com os 

envolvidos sentados em volta de uma mesa circular, de forma natural e 

descontraída.  

 

Categoria A – Autoria 

A autoria, analisada pela visão da equipe docente da Oficina, aborda outros 

aspectos levantados durante os grupos focais realizados com os alunos. O mesmo 

acontece nas outras categorias, já que o olhar do professor é diferenciado, pois visa 

a construção da aprendizagem de seus alunos. 

Durante a dinâmica do grupo focal, não se tratou das produções realizadas 

pelos alunos, mas sobre o desenvolvimento de todo processo da Oficina que agrega 

a ação autora dos alunos. Logo no início, a coordenadora Tulipa e a professora 

Primavera esclarecem os diferentes caminhos de entrada dos alunos na Oficina: 

Tulipa: [...] tem vários canais hoje, tem o boca a boca, é o 
menino que já tá na Oficina e traz um amigo; nós temos o 
concurso, o concurso de redação, o evento DC, o C (nomes 
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abreviados dos eventos da escola) que são projetos que 
envolvem produção escrita, que a gente emerge talentos 
nestes momentos e a gente fica meio que de olho, dá uma de 
olheiro, este cara pode ser uma boa, tem perfil e a gente 
chama e no ano que vem (2013), já houve uma pré inscrição. 
 
Primavera: [...] a gente convida os alunos dos concursos de 
redação, de produção escrita [...] mas como entrou outras 
mídias, então de repente hoje, a gente convida um aluno que 
se saiu muito bem na produção de um curta. 

 
Tulipa ainda complementa: 

Tulipa: Hoje assim, não tem um formato de entrada definido, 
até porque eu acho que senão engessa né. A gente 
inicialmente trabalhava só final de Fundamental II e Ensino 
Médio e ai a gente foi descendo, descendo. Até porque assim, 
a gente sabe que eles (alunos) vão chegando cada vez mais 
maduros, cada vez mais estimulados, então não tem porque 
a gente ficar fixo numa faixa etária, sendo que as outras que 
estão chegando, estão vindo cada vez mais preparadas, 
então a gente vai também se abrindo ao novo. 
 

Com a visão que os alunos chegam na escola com novas perspectivas e 

estimulados a aprender, a Oficina está com um projeto de iniciar a Oficina Mirim que 

será composta por alunos da 6º série do Ensino Fundamental II. De acordo com os 

professores, os alunos menores ficam maravilhados ao ver os alunos da Oficina em 

ação: 

Tulipa: [...] e ai como a gente não consegue fazer sempre a 
mesma coisa, a gente vai começar a fazer a Oficina Mirim que 
já era uma demanda reprimida. Quando a Primavera e a 
Violeta desciam para fazer uma tomada de alguma coisa que 
eles (alunos menores) tinham feito, então a gente “nossa essa 
menina, esse menino é muito articulado”, então assim... 
 
Primavera: Os pequenos ficam agitados, querendo participar 
[...] quando a gente sai pra fazer alguma coisa no pátio que 
eles viam o colete, eles querem aquele colete, eles querem 
segurar o microfone da Oficina. 
 
Tulipa: Ou às vezes um professor que vinha mostrar pra gente, 
“olha o que o meu aluno produziu” e a gente “nossa, mas isso 
é muito bom”, então tem que dar vazão pra isso. 
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Com isso, o projeto da Oficina Mirim será concretizado, mas com grande 

preocupação docente em relação à adaptação destes alunos, que passam de um 

ciclo para o outro, como coloca a coordenadora Tulipa: 

Tulipa: Mas para os pequenos a gente não vai começar agora, 
porque quem vem para o 6º ano tem uma adaptação muito 
grande. É difícil assim, 6º ano, um monte de matéria, a 
estrutura muda, do Fundamental I para II e então vamos dar 
um tempo para estes alunos se acomodarem [...] então a 
gente vai ter que ter essa paciência ai no começo, para que 
eles possam, enfim acompanhar o ritmo que se impõe. 
Independente da gente mesmo, mas é quando eles têm as 
coberturas, as produções, isso acaba se acumulando e às 
vezes eles não têm nem o “timing” pra dividir o que eles têm 
que cumprir aqui [...] as demandas da Oficina que não são 
poucas também. 

 
Com o planejamento e as ideias da Oficina Mirim compartilhadas, focamos-

nos nas características mais específicas da Oficina, um espaço em que os alunos se 

envolvem na produção dos conteúdos multimídias com o uso das TDIC e das mídias 

digitais, assim como um espaço usado para a descoberta e desenvolvimento das 

habilidades. O jornalista Lírio exemplifica: 

 
Lírio: É tem alguns, como o caso da Ana (nome fictício de uma 
aluna que não participou da pesquisa), ela já entrou assim, 
“vou desenvolver minhas habilidades com filmagem”, entrou 
gostando disso e ela sabe que tem um conhecimento maior 
que os outros, então ela viu ali (na Oficina) uma oportunidade.  

 
Mas os jornalistas enfatizam que os alunos, além de desenvolver suas 

habilidades com alguma linguagem específica, também são estimulados a trabalhar 

nas diferentes funções que as atividades da Oficina oferecem até mesmo para 

expandir seus conhecimentos multimídias, assim como seu processo comunicativo. 

Lírio complementa esta ideia com o exemplo da aluna Ana, citada anteriormente: 

 
Lírio: A gente acaba colocando ela (aluna Ana) pra escrever 
texto também, só que ela por conta própria, por vontade 
própria, acabou, acaba se propondo de fazer mais aquilo, só 
que a ideia é propor tudo pra todo mundo. 
 
Violeta: É, para que eles possam passar pelas várias etapas, 
pra que todo mundo saia, pelo menos com um conhecimento 
mínimo do que a gente quer passar. 
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A intenção da professora e dos jornalistas é que os alunos possam 

experimentar e conhecer todas as etapas das atividades, durante as produções dos 

conteúdos multimídias. Encontram, porém, dificuldades, no sentido que os alunos 

tendem a trabalhar com aquilo que têm mais habilidade e se sentem mais 

familiarizados quando o objetivo da Oficina é outro: 

 
Primavera: Mas a gente percebe que quando eles vão trabalhar 
aos pares, eles acabam assim, “ah você filma melhor”, “você 
fotografa melhor”, “você faz rede social melhor”, mas a nossa 
ideia é assim, o nosso olhar é que todos experimentem tudo, 
mas eles acabam escolhendo alguma atividade pela 
habilidade deles. A gente tem uma aluna que adora filmar, 
mas ela não produz textos tão bem quanto filma, então eles 
acabam escolhendo diante do exercício, “ai eu faço isso” 
porque ela já domina aquela técnica.  

 
Durante o grupo focal, foi observado que a produção de texto é algo muito 

frequente na Oficina, como uma forma de expressão em que os alunos colocam o 

seu ponto de vista, assim como o uso de outras mídias, a exemplo do vídeo, 

também instiga a isso: 

 
E de que forma, os alunos colocam o ponto de vista deles 
na elaboração das produções?  
 
Violeta: Eu acho que de várias, principalmente em texto. 
Assim, a gente procura não mudar o texto deles, a gente 
corrige com a ferramenta de revisão do Word e dá sugestões 
pra eles, sempre devolve para eles refazerem.! 

 

Além da revisão de texto, os jornalistas ensinam algumas técnicas textuais 

aos alunos, como escrever textos sem achismos (não argumentar com a opinião 

pessoal) e baseados em dados, conforme comentam: 

Primavera: É uma coisa que eu sempre vejo a Violeta e o Lírio 
orientarem [...] é que nem sempre os textos tem que ser 
textos de opinião, então há momentos que eles fazem texto 
de opinião e tem momentos que não, que são textos 
jornalísticos.  
 
Lírio: É, a gente trabalha bastante isso, se você vai fazer um 
texto jornalístico, a princípio o que você vai fazer é texto sem 
sua opinião, texto tem que aprender a escrever sem sua 
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opinião. Se eles começam a direcionar muito para “eu acho” 
assim, “eu acho” geralmente não existe no texto. 
 
Primavera: E não é fácil né. 
 
Violeta: E o que geralmente a gente orienta é dar a sua 
opinião com dados. Então você fazer uma formação de 
opinião a partir dos dados que você tem e não do que você 
acha. 

 

Outra forma de expressão dos alunos é a produção de vídeo ou de animação, 

por exemplo. Os professores acreditam que esse é um meio no qual os alunos se 

expressam livremente, com o uso de uma linguagem que lhe seja característica: 

 
Lírio: É, ai eles são mais livres ainda 
 
Primavera: É que eles trabalham muito a criatividade, o 
exercício de olhar, a técnica, o que eles querem enquadrar 
[...] A gente tem aluno que faz animação em After Effects 
melhor do que nós, então assim, ele é muito bom, então ele tá 
na Oficina, além de escrever, o que ele faz de melhor é essa 
parte. 

 

Desta forma, percebemos que na Oficina todos os alunos participam das 

produções propostas, mas as habilidades de cada aluno são respeitadas e 

estimuladas, até mesmo para o desenvolvimento individual de significados. A par 

disto, Costa (2008) contribui com a ideia de construção individual quando afirma 

que, 
Envolvendo ativamente os alunos e fazendo uso efetivo de seu esforço 
mental na construção do conhecimento, [...] pode contribuir também [...] 
para a regulação individual e reestruturação da forma como os alunos 
aprendem, para além de refletirem e proporcionarem dados sobre a 
compreensão que a cada momento os alunos têm sobre um determinado 
conceito ou conjunto de conceitos e suas relações (COSTA, 2008, p. 74). 
 

Em relação a Oficina, os professores buscam o desenvolvimento de uma 

habilidade ou de um talento de cada aluno, conhecendo sua vida, seus interesses e 

gostos e, a partir de então, conciliam com as atividades de produção de conteúdo 

realizadas por todos. Este é um caminho que a equipe docente encontrou para 

trabalhar com a diversidade de interesses dos participantes da Oficina. 

  
Lírio: E a questão é que a gente tem que conhecer cada um, 
tem que saber o que tá envolta desta pessoa pra tentar trazer 
o interesse, incentivar a produção e o aprendizado. 
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Tulipa: [...] como cada um tem um talento e a gente tenta 
respeitar e tenta focar onde ele pode produzir mais e se 
desenvolver melhor, e você não pode fazer um pacote né. 
Então isso, se tem de um lado, um monte de coisa, porque tem 
um monte de coisa legal, pra cobrir, pra fazer, do outro, a gente 
tem um compromisso profissional, que é desenvolver, 
caminhar junto, tá com ele (o aluno). 

 
O jornalista Lírio exemplifica, com o caso de um aluno que gosta de escrever 

e é incentivado pelos professores a produzir texto no período posterior da Oficina, 

 
Lírio: Eu acho que é questão de aproveitar, quando a gente vê 
que alguém gosta de fazer alguma coisa, a gente pode 
oferecer para ele trabalhar nisso. O A8 adora escrever, ele 
assim, durante as aulas a gente propõe umas atividades, só 
que por fora, a gente fala, “A8 traz um texto sobre isso”, e ele 
assim, “meu eu quero escrever”, chegava na gente, “meu eu 
quero escrever”, então não tem porque não oferecer esse algo 
a mais.  

 
Ainda nesta linha, é importante ressaltar que, além das produções que os 

alunos realizam sobre a escola, também são executadas produções com temas que 

envolvem os interesses dos alunos. Respeitar e discutir estes saberes que os alunos 

trazem para a escola, assim como suas experiências de vida auxiliam na construção 

da aprendizagem dos alunos, pois constrói uma relação entre os conteúdos da 

escola e a vida pessoal de cada um (FREIRE, 1996). Assim, produções com temas 

de interesse pessoal ou de temas relevantes, como política ou esporte, são 

concretizadas durante a Oficina, 

 

Tulipa: [...] tem algumas demandas que a gente traz e tem 
outras que eles (os alunos) trazem também e vale né, tem 
desde crítica gastronômica que o Fábio (nome fictício de um 
aluno que não participou da pesquisa) fez. 

 
Primavera: [...] tem um aluno que a tia dele lançou um livro, 
ele fez a cobertura e trouxe. Esse mesmo aluno estava vendo a 
premiação do Oscar, ele foi para o Face (Facebook) e fez a 
análise em tempo real. 
 
Violeta: Cobertura das eleições. 
 
Primavera: Cobertura das eleições também, a A1 quando ia 
para jogos fazia a cobertura. 
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Lírio: Teve outros da Rio +20. 
 
 

Quando questionados sobre a autoria, os professores afirmaram 

categoricamente que os alunos se veem como autores, já que assinam todas as 

produções, sejam individuais ou realizadas em equipe. 

 
Primavera: [...] eles são autores, porque uma coisa que eles 
sempre fazem, é assinar tudo, seja matéria em vídeo, seja 
matéria escrita, então assim, sempre é nome deles e a gente 
sempre fala nós somos professores e alunos, somos uma 
equipe, então como equipe ele tem o espaço pra mostrar o 
trabalho dele. Eles sabem sim que eles são autores. 

 
A coordenadora de tecnologias em educação complementa: 
 

Tulipa: É eles também convivem com essa coisa [...] mas 
assim, é a questão da curadoria, acho que vai passar por um 
olhar pra melhorar o texto, então eu acho que assim, a questão 
da autoria ela tá posta porque é dele, mas acho que a 
questão da interação com os demais, eu acho que isso de 
forma alguma descaracteriza a autoria, pelo contrário, ele 
começa a perceber isso, e isso é interessante, o progresso do 
texto deles. Você pega o texto quando ele começa e depois 
quando ele termina é assim, é evidente a melhora né. 

 

Para os professores, este exercício de criação e expressão por meio de 

diferentes linguagens, além da autoria, acarreta autonomia, criticidade, criatividade, 

autoestima, confiança, melhora no desempenho escolar e até mesmo auxilia na 

escolha profissional, conforme os depoimentos a seguir: 

 
Tulipa: Acho que eles estão há mais tempo, são mais velhos, 
acho que isso dá mais segurança pra peitar as coisas e acho 
que no fundo, a gente estimula também isso né, primeiro, 
porque assim eles não tem nota né, eles fazem tudo isso pelo 
prazer de fazer, então não é uma sobrecarga não, é algo que 
é uma curtição, é legal fazer, é gostoso.  

 
Lírio: [...] é ajudar a pessoa a aprimorar técnica, desinibir e 
também tem a questão de aprender a escrever, então entra o 
Português, se for pesquisa, pode acabar envolvendo inglês, 
também criação, vai filmar alguma coisa, tem conceitos de 
arte, acho que envolve várias áreas né, acaba envolvendo. 

 
Violeta: É, a autoestima deles melhora e fora que nas outras 
matérias também, então a gente tem vários dos nossos alunos 
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que se desenvolvem melhor em robótica, em concurso de 
redação, de videoclipe e todos os que tem no colégio. E os 
professores falam que geralmente os alunos da Oficina são 
mais desenvoltos, são melhor. 

 
Tulipa: E tem uma escolha profissional embutida ai que é 
bem interessante, porque querendo ou não, eu acho que é uma 
oportunidade que eles têm [...] é como se fosse um estágio 
mesmo, e ai eu acho que é uma possibilidade de oferecer um 
repertório pra que eles possam fazer a escolha mais 
assentada né, porque com 17 anos escolher o que você vai 
fazer pra vida inteira, é um pecado, é um peso muito grande. 

 
Violeta: É, e acho que na vida pessoal, acho que a gente tem 
alguns alunos que são exemplos disso [...] a terapeuta falou [...] 
que esse aluno voltou muito mais confiante. 

 
 

Desta forma, é reconhecível na Oficina em questão, o ato de criar, de se 

expressar e de se comunicar dos alunos ao fazer uso das TDIC e das mídias 

digitais. Os alunos são autores de produções que envolvem seus interesses e 

curiosidades, além de agregar novos conhecimentos e informações no círculo social, 

educativo e até mesmo pessoal. 

O que mais se destacou na análise da categoria Autoria em relação às falas 

dos sujeitos (ressaltadas em negrito pela pesquisadora) foi que os alunos adentram 

a Oficina por diferentes caminhos e objetivos.  

Os alunos trabalham com o texto verbal como forma de expressão, mas 

também utilizam outras linguagens midiáticas nas produções que sempre trazem 

temas variados. Em alguns momentos, se desenrola o conceito transmídia durante 

os trabalhos, pois o mesmo tema é tratado em diferentes linguagens (fotos nas 

redes sociais, texto no blog e vídeo na TV da escola) e cada uma, a sua maneira, 

contribui para o todo (JENKINS, 2009) de uma produção. Os trabalhos geralmente 

são realizados em grupos e os alunos se enxergam como autores de suas 

produções.  

Os professores buscam conhecer o talento de cada aluno e criar condições 

que impulsionem seu desenvolvimento, ao longo dos encontros, mas também visam 

propiciar a todos conhecer e realizar as ações realizadas durante a Oficina e, 

promovendo as produções de conteúdos multimídias. Esta é uma característica da 

Oficina que auxilia na escolha profissional dos alunos. 
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Assim, a Oficina é um espaço de criação e descoberta que aprimora a 

criatividade, as habilidades, a escrita, as formas de expressão e busca desenvolver 

o potencial do aluno, num caminhar junto, de alunos e professores. 

Categoria B: Protagonismo 

O termo protagonismo foi muito usado durante a realização do grupo focal e 

alguns exemplos de ações dos alunos também revelam características inerentes a 

esta categoria. A ideia de criar a Oficina, podemos assim considerar como um ato 

protagônico, pois alguns alunos com interesse em comum se uniram para gerar uma 

ação que acarretaria em transformações na escola até o momento atual. A 

coordenadora Tulipa conta entusiasmada como foi o surgimento da Oficina, já que 

ela está há mais tempo na escola e viu este projeto nascer: 

!
 

Tulipa: [...] foi uma demanda de aluno na realidade, tudo 
começou com uma ideia do Carlos e do Paulo (nomes fictícios 
de alunos que não participaram da pesquisa). que não estão 
mais aqui, eles queriam fazer, cobrir um evento, que a gente 
tem aqui, que a gente faz bienalmente. E ai, a gente sempre 
gosta de ideia de aluno né, é uma coisa que pouco a gente 
vibra né, que bacana, vamos fazer. E tinha uma ex-aluna, a 
Maria (nome fictício de uma aluna que não participou da 
pesquisa) que trabalhava aqui, [...] que ela era jornalista e a 
gente “bom, vamos pedir uma ajuda para a Maria” [...]. E ai ela 
esteve com eles por alguns dias, por alguns momentos, para 
ensinar algumas técnicas, mas assim uma coisa muito pontual 
e fomos para a cobertura e foi um sucesso, foi uma coisa 
maravilhosa [...]. Nasceu uma chama que assim, a gente falou, 
a gente quer fazer isso e ai os meninos, quando terminou o 
evento a gente chamou, foi a mesma sensação que eles 
tiveram, eles queriam continuar e a gente chamou a Maria 
pra tentar compor o grupo, pra justamente trazer esta parte do 
jornalismo que a gente não tem. E foi assim que nasceu, eles 
foram indicando os colegas que poderiam ter a mesma 
vontade que eles e a gente fez. Isso foi em outubro quando 
eles fizeram a cobertura e no ano seguinte a gente lançou a 
Oficina, e depois o nome. 

 
A coordenadora ainda ressalta que a Oficina nasceu no coletivo e de forma 

democrática e que isto permanece até os dias de hoje. Os alunos têm liberdade para 
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opinar sobre a definição dos passos que a Oficina caminha. Tulipa continua a contar 

o surgimento da Oficina, com base nesta perspectiva: 

 
Tulipa: [...] foi tudo assim no coletivo né e isso sempre marcou 
a Oficina. Nunca foi uma coisa assim, é a vontade do 
professor, é assim que eu quero, às vezes assim, 
democraticamente demais discutida, mas é assim que a gente 
tem feito nestes últimos anos.  

 
 

As consequências desta ação resultaram na criação de um canal dos alunos 

em que eles podem se comunicar e se expressar, além de explorar as linguagens 

existentes nas TDIC e nas mídias digitais.  

 
Tulipa: [...] até porque o colégio, acho que é interessante falar 
isso, ele não tinha um canal dos alunos, de comunicação, ele 
tinha um jornalzinho [...] que era assim, recadinho que um 
mandava para o outro e que isso é correio elegante né, não é 
jornalismo. Eu acho assim, eu tenho o maior orgulho de assim, 
poder fazer parte de um momento que o aluno assumiu, não 
só a mídia impressa, mas as redes sociais, porque também 
isso hoje é uma coisa que tá na mão deles. 
 

 
A coordenadora Tulipa ainda complementa que a Oficina é um canal dos 

alunos que nasceu como uma mídia impressa, mas foi-se atualizando, não apenas 

em relação à mídia utilizada, como no desenvolvimento de seu formato: 

Tulipa: [...] a primeira mídia foi um boletim impresso, mas hoje 
não é mais isso não. É uma espiral mesmo. 
 
Foi-se atualizando? 
 
Tulipa: Foi, foi completamente. Não só nos veículos, mas no 
próprio formato. Eu acho que a gente foi atualizando, 
crescendo e se complexificando também, porque o que a 
gente faz hoje é mais complexo do que a gente se propôs a 
fazer lá atrás. 

 

O projeto da Oficina é um espaço criado pelos próprios alunos para se 

expressar e participar de forma ativa e construtiva na vida da escola, da comunidade 

e da sociedade (GOMES DA COSTA, s/a).  
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As produções criadas pelos alunos em processo colaborativo expõem a visão 

de mundo deles, permeada pela atitude autônoma, reflexiva e crítica que busca a 

participação e transformação do mundo. 

 
Violeta: Então eu acho que assim, é muito produção deles, 
reportagem também, questão de pauta, de entrevistas são eles 
que fazem. Então eu acho que esse é um espaço que eles 
põem as opiniões deles, mesmo que a gente ensina as 
técnicas, eles são protagonistas disso. 

 
A professora Primavera exemplifica com uma ação de iniciativa própria dos 

alunos, para homenagear uma colega da Oficina, 

 
Primavera: Eles são tão autônomos que eles acabaram se 
organizando, nós tivemos uma aluna que chegou ao 3º ano do 
Ensino Médio e 3 alunos, a Ana (nome fictício de uma aluna 
que não participou da pesquisa), o A8 e o A6 que você 
conheceu, se organizaram e fizeram uma vídeo-reportagem 
sobre a menina. Assim, organizaram tudo, gravaram, preparam 
as perguntas, fizeram o roteiro, uns fofos, foi ideia deles. 

 
Assim como para fazer uma homenagem para a colega da Oficina, os alunos 

são capazes de se empenhar de forma autônoma na construção de outros projetos 

que ofertem diferentes experiências. Segundo Gomes da Costa (s/a),  
 

 […] a participação autêntica se traduz para o jovem num ganho de 
autonomia, autoconfiança e autodeterminação numa fase da vida em que 
ele se procura e se experimenta, empenhado que está na construção da 
sua identidade pessoal e social e no seu projeto de vida (GOMES DA 
COSTA, s/a, p. 07). 

 
Por fim, a questão final do grupo focal perguntava que tipo de aluno a Oficina 

quer formar para o mundo. Nos depoimentos dos professores ficam claras as 

características do protagonismo: 

 
 

Tulipa: Eu acho assim, que é um aluno que se encanta e tem 
indignação ao mesmo tempo. Esse encantamento e essa 
indignação movem, é o aluno que se move, que vai atrás, que 
ele continua sendo o protagonista, acho que se ele conseguir, 
levar isso, essa coisas pra vida dele, vou ficar feliz também. 

 
Lírio: [...] ser uma pessoa com conhecimento pra saber 
criticar, porque hoje em dia vai, essa geração rasa, eles 
criticam tudo, xingam muito sem saber o que estão falando [...] 
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a gente quer um trabalho com estudo [...] e saindo daqui com 
um pouco mais de conhecimento, acho que eles vão entender 
a importância de ter uma visão crítica com embasamento, 
acho que é isso, saber o que tá falando para promover uma 
mudança, por exemplo.  

 
Com este panorama, fica evidenciado que a Oficina quer formar cidadãos 

ativos e críticos capazes de promover mudanças na comunidade escolar ou social. A 

equipe docente busca estratégias comunicativas, centradas no jornalismo, para 

realizar tal objetivo, utilizando as TDIC e as mídias digitais. 

Na categoria Protagonismo, o principal destaque das falas dos sujeitos é que 

a Oficina se originou de uma ideia de dois alunos. Foi concretizada por alunos e 

professores em conjunto, surgindo assim um canal de comunicação dos próprios 

alunos e assumido por eles. 

A Oficina que surgiu com a cobertura de um evento e teve um boletim 

impresso, como sua primeira mídia, se atualizou mediante a incorporação das TDIC 

e mídias digitais, e se expandiu para outros meios impressos e digitais. 

Como no surgimento da Oficina, tudo é realizado no coletivo, de forma 

democrática entre alunos e professores. Todas as ideias e atividades são discutidas 

livremente pelos alunos de forma autônoma, para a concretização de uma produção 

que é deles. Os alunos se mostram com um olhar crítico e uma postura ativa que 

colocam em ação o conhecimento que possuem e produzem novos conhecimentos 

para promover mudanças, seja na escola ou na sociedade.  

Categoria C: Interação 

A interação entendida como a ação entre os envolvidos (PRIMO, 2007) foi 

desvelada em vários momentos do grupo focal dos professores e jornalistas e, nos 

exemplos dados, isto se torna mais evidente. A princípio, esses profissionais 

apontam que a interação entre os alunos acontece durante as atividades propostas 

realizadas em grupo e desta forma, várias ações individuais (um aluno filma, o outro 

faz o texto) se relacionam para resultar numa ação geral e final (uma reportagem, 

por exemplo). A orientadora Primavera afirma isso, ao relatar que os alunos 

experimentam todas as funções, individualmente, mas as atividades são realizadas 

em grupo: 
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Primavera: [...] a maioria das atividades são propostas para o 
grupo [...] o nosso olhar é que todos experimentem tudo.  

 
 

Para realizar a produção de conteúdos com o uso das TDIC e das mídias 

digitais, numa vertente mais jornalística, os alunos, além de interagir entre si, 

buscam a interação com outras pessoas que contribuam com a produção em 

desenvolvimento. Um exemplo disso foi socializado pela coordenadora Tulipa 

durante o grupo focal. Relatou a realização pelos alunos de uma revista impressa e 

digital, com o tema da África, na época, um assunto muito visível, já que a Copa do 

Mundo estava sendo realizada: 

 
Tulipa: [...] Ah eu acho, por exemplo, a questão da África, acho 
que a questão da África foi muito interessante, a gente 
conseguiu, era na época da Copa, e assim a grande questão 
era a África depois que passar a Copa vai voltar para o 
esquecimento [...] mas eles (alunos) foram por trás da Copa do 
Mundo, que é falar sobre a África e ficou um material muito 
lindo. E não só o produto, mas o processo foi muito legal, eles 
fizeram videoconferência com o pessoal que morava na 
África, eles fizeram um workshop com um professor que é 
doutor em África, que dá aula aqui, professor de História, então 
assim [...] o processo foi muito interessante que culminou na 
revista, mas acho que foi uma experiência única assim, de 
um assunto que era muito trivial, eles conseguiram nossa, 
música, comida, alimentação, os astros africanos que fazem 
sucesso lá na música e coincidiu que tava aqui aquele escritor 
Mia Couto, então foi uma conjunção assim e ai eles se 
fotografaram com o Mia Couto, que é um autor que assim, se 
você ficar assim só no primeiro plano, não aparece, no entanto 
você precisa tirar essa cortina, que nem foi que eles fizeram, 
tiraram a cortina da Copa e foram para África de verdade. 

 
Como no exemplo acima citada, a interação dos alunos para a produção dos 

conteúdos multimídias não acontece apenas com os professores da Oficina, mas 

com os professores da escola, assim como com outras pessoas externas ao 

ambiente escolar, mas que podem contribuir de alguma forma para a construção da 

ação. Em relação a isso, a coordenadora Tulipa comenta: 

 
Tulipa: É então, essa busca também por pessoas aqui na 
escola que possam dar um estofo, acho que é legal também, 
acho que valoriza não só, traz para o conhecimento deles, 
pessoas que eles encontram no corredor, mas eles não sabem 
o que eles fazem. Como o Edgar (nome fictício de um 
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professor que não participou da pesquisa), eles não sabiam 
que o cara tinha feito uma tese sobre África, então acho que é 
legal também valorizar e trazer esses personagens da escola e 
eles tem um outro olhar, acho que para o ambiente em que 
eles vivem, que passam grande parte do tempo, acho que é 
muito legal.  

 

Esta fala da coordenadora é muito interessante, pois amplia a visão dos 

alunos de que os professores estão na escola apenas para ensinar o conteúdo 

programático e assim, não revelam outros conhecimentos ou experiências de vida. A 

valorização e até mesmo a interação com os professores, assim como os demais 

funcionários podem auxiliar na construção e na troca de outros saberes que 

ultrapassam os limites da grade curricular. 

Outro exemplo foi ressaltado pela orientadora Primavera. Foi uma entrevista 

que alguns alunos da Oficina realizaram com o ex-presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso. Para tal, os alunos se prepararam por meio da 

interação com outros professores da escola que contribuíram para a preparação da 

entrevista: 

Primavera: Outro exemplo desse também foi o diálogo com o 
presidente, que os terceiros anos foram para o Instituto FHC e 
tiveram lá um momento com o Fernando Henrique e o pessoal 
da Oficina se preparou, então nós pegamos o livro Xadrez 
Internacional28, o professor de filosofia e sociologia veio 
conversar com eles, explicar o que [...] o presidente tava 
colocando lá no livro e ai eles se prepararam. Então quando 
eles chegaram para o diálogo, eles sabiam exatamente o que 
era o assunto. Foi muito bacana. 

 
A coordenadora Tulipa concorda e complementa: 

 
Tulipa: Foi, então acho que todo esse processo que culmine 
em alguma ação, ele na minha opinião, é o mais rico! 
 

O contato com pessoas externas à Oficina e ao ambiente escolar, como em 

uma entrevista, por exemplo, propicia aos alunos mais desenvoltura, tornando-os 

mais confiantes durante uma ação que agregue interação e comunicação. O 

jornalista Lírio exemplifica: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 CARDOSO, Fernando Henrique. Xadrez internacional e social-democracia. São Paulo: Paz e Terra, 
2010. 
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Lírio: A A1 [...] entrou toda tímida (na Oficina) e ela saiu 
assim, outra pessoa, porque ela aprendeu conversar. Ela 
continua sendo uma pessoa meio tímida, mas pelo o que eu vi. 
 
Tulipa: Quando ela tá com o microfone, ela se transforma. 
 
Lírio: No dia do Bruno Prado, ela foi lá, chegava em mim, “Lírio 
não sei se vou conseguir falar com ele, eu tô travando”. Na 
hora que ela falou com o cara, ela fez tudo de primeira e 
acabou assim: “ah tá bom né? Eu não fui muito bem”. “Meu 
você fez tudo certo, não errou nada, não teve que repetir 
nada”. Então esse é o exemplo que primeiro me vem na 
cabeça, como pode mudar, como pode influenciar, é ajudar a 
pessoa a aprimorar técnica, desinibir. 
 

Segundo Thompson (1998, p. 80), “muitas das interações que se 

desenvolvem no fluxo da vida diária podem envolver uma mistura de diferentes 

formas de interação”. Assim, há interação face a face, mediada por tecnologias e 

com vários tipos de interação. Na Oficina, os alunos interagem entre eles e 

expandem essa interação para o meio virtual, como ressalta a jornalista Violeta: 

 
Violeta: [...] Os meninos ajudam bastante uns aos outros, mas 
você nota aquela diferença assim, aquele que tá começando 
ou aquele que é muito mais tímido, eles se ajudam, eles se 
falam por Facebook, montam grupos, às vezes a gente nem 
fica sabendo de tudo o que eles vão produzindo.  

 
Em determinado momento do grupo focal, a jornalista Violeta aborda que a 

interação plena entre os participantes da Oficina também apresenta algumas 

dificuldades, principalmente quando entram alunos novos no grupo: 

 
Violeta: [...] para mim, uma das maiores dificuldades são os 
níveis deles até então. Porque é assim, tem gente que tá muito 
bem e gente que tá começando [...] mas acho que assim, e 
fazer eles trabalharem em grupos que não são de afinidades 
deles, porque mesmo na Oficina tem os grupos de afinidades 
deles, então assim, pra mim eu vejo, é uma das maiores 
dificuldades, então aquele aluno que de repente tá na Oficina 
há muito tempo e aquele aluno que chegou agora, que tá meio 
deslocado ainda, fazer eles trabalharem juntos.  

 

De uma forma geral, foram verificados diversos aspectos de interação entre 

os alunos da Oficina, com os professores da escola e com pessoas externas, em 
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busca de uma troca de saberes e informações que auxilia na ação e na construção 

das produções de conteúdos multimídias realizadas pelos alunos. 

Os principais destaques da categoria Interação se desvelam no 

desenvolvimento de atividades propostas aos alunos que trabalham em grupo, pois 

a intenção dos professores é que todos os alunos trabalhem juntos e experimentem 

todas as ações desenvolvidas na Oficina. Para a realização das produções, os 

alunos interagem com outros professores da escola e com outras pessoas que 

possam colaborar com informações e conhecimento, por meio de conversas, 

entrevistas e orientações. A interação na Oficina é realizada face a face, durante os 

encontros entre os alunos e com pessoas externas. A interação também é 

viabilizada no virtual, nas redes sociais. 

Muitos alunos com dificuldades em interagir nas relações sociais, acabam-se 

transformando diante do desenvolvimento das atividades e tornam-se mais 

desinibidos. 

 

4.3.4. Limites e possibilidades da autoria no olhar dos professores 

Após a análise do grupo focal dos professores, estruturada por meio das 

categorias Autoria, Protagonismo e Interação, partimos para a análise relacionada 

com os objetivos centrais da pesquisa: as possibilidades e os limites da autoria dos 

alunos com o uso das TDIC e das mídias digitais e analisar como estas podem 

contribuir para o desenvolvimento da autoria pelos alunos da escola investigada. 

Iniciamos pelos limites que a equipe docente da Oficina investigada 

considerou também como dificuldades, conforme apresentamos a seguir: 

 

1. O tempo foi um dos principais limites da Oficina levantados pelos professores, 

ao afirmar que o tempo é insuficiente para realizar todas as demandas de 

produção de conteúdo, mesmo realizando muitas atividades a distância: 

 
Tulipa: O tempo é o nosso inimigo. 
Primavera: [...] eu vejo também como uma dificuldade o fator 
tempo, que a gente quer fazer tudo e 1h30 por semana não 
dá. E a gente tem a lista de discussão que eles fazem muita 
coisa a distância. 
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2. Conciliar as atividades da escola com as atividades da Oficina, pois o trabalho 

da Oficina não deve interferir na vida escolar do aluno: 

Primavera: [...] tem que ter horário pra estudar, época de prova 
não tem Oficina [...] eles tem uma agenda imensa da escola, 
então a gente tem que ter um limite até, porque eles querem 
fazer e querem fazer e as vezes eles não cumprem prazo, às 
vezes eles não conseguem dar devolutiva, mas não por 
irresponsabilidade, mas é pela agenda mesmo deles da 
escola. 

 

3. Os alunos tendem a realizar as tarefas em que mais tem habilidade, quando o 

objetivo da Oficina é que tenham experiência em todas as funções durante 

alguma produção, como escrever uma reportagem, editar um vídeo, filmar 

uma entrevista e assim por diante. Quando incentivados a fazer algo em que 

não têm tanta habilidade, surge a resistência de alguns alunos: 

Lírio: [...] quando a gente vê que o cara tem aptidão, a gente 
vai lá e cutuca mais, a gente tenta dar uma ajuda assim, pra 
incentivar. Às vezes tem alguém que não tem tanta aptidão 
pra escrever, não tem tanto costume, a gente também cutuca 
ele, pra ver se estimula, pra incentivar, a praticar e às vezes 
ele tem uma certa resistência nisso. Pede um texto e ele 
demora pra entregar, às vezes vem um texto muito raso. a 
gente tem que descobrir como incentivar o aluno e são 
pessoas muito diferentes, as idades são diferentes, a 
maturidade, a responsabilidade, família, é um pouco difícil de 
encontrar uma fórmula ali pra todos, quer dizer, não existe uma 
fórmula para todos. 

 
Tulipa: É, o que funciona pra um não funciona pra outros. 

 

4. Desenvolver atividades para os diferentes níveis de conhecimento dos 

alunos, pois há alunos que estão na Oficina há cinco anos e há alunos novos 

que não conhecem o conteúdo, os softwares e os equipamentos técnicos. A 

jornalista Violeta comenta:  

 
Violeta: [...] tem gente que tá muito bem e gente que tá 
começando, então como você vai trazer o interesse do aluno 
que tá muito bem e aquele que tá começando, ele tá 
interessado, mas é como se o outro fosse regredir no 
conteúdo assim. 
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5. Interação entre os alunos antigos e os novos que geralmente não trabalham 

juntos. 

 
 

A Oficina também é um espaço de inclusão ou de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, mas que os professores admitem que isto não representa um 

problema ou um limite, mas um desafio a ser vencido: 

 
Tulipa: [...] tem os conflitos, tem as tensões que a gente não 
gostaria que tivesse, as inclusões, tem muitos alunos que tem 
algumas dificuldades, desde bullying até um baixo 
rendimento escolar e a gente tem que trabalhar com tudo 
isso. Agora se não tivesse tudo isso, não teria graça, porque 
eu acho que a graça é isso. 
 
Primavera: Exatamente. 
 
Tulipa: É, a graça é tudo isso que a gente tá falando que de 
alguma forma parece problema, mas a graça tá nisso e porque 
é um desafio pra gente, como professor, como jornalista, 
como enfim, como profissional da área, acho que só tem 
sentido se for assim, se for do outro jeito, não dá. 

 
 

Com os limites levantados e exemplificados, passamos a identificar quais são 

as possibilidades de autoria no processo educativo da Oficina investigada na visão 

da equipe docente: 

 
1. Os professores buscam realizar atividades que propiciem a descoberta e o 

desenvolvimento das habilidades dos alunos que são respeitadas e 

incentivadas para o desenvolvimento individual de cada um. 

 
2. Há uma rotatividade das funções que cada aluno desempenha em 

determinado momento, assim os alunos têm a chance de experimentar todas 

as ações. 

 
3. O ato de criar, produzir e publicar conteúdos amplia a capacidade de 

expressão dos alunos por meio de diferentes linguagens: texto, vídeo, 

animação, fotografia, entre outras. 

 



144 
!

4. As atividades são desenvolvidas em prol dos interesses e gostos dos alunos, 

assim eles se identificam e se interessam com mais facilidade com o que está 

sendo trabalhado. 

 

5. Quando os alunos encontram dificuldades em alguma prática, eles se 

articulam e se ajudam entre si, conforme o depoimento da jornalista Violeta: 

Violeta: [...] eles se articulam, eles se ajudam sim [...] se 
conversam, um olha o texto do outro pra dar opinião. 

 

6. A Oficina auxilia na escolha profissional dos alunos, principalmente para 

aqueles que querem seguir a área comunicacional. 

 
7. Os alunos da Oficina mostram-se mais desinibidos, criativos e confiantes para 

opinar, interagir e participar, ativamente, das atividades escolares e em seu 

cotidiano social. 

 

8. A Oficina não é um aprendizado apenas para os alunos, mas também para os 

professores que procuram sempre ir além dos objetivos propostos: 

 
Tulipa: Então eu acho que é uma, a gente tem que ter um certo 
jogo de cintura pra saber dosar, saber ir um pouquinho 
além, se não a gente fica sempre no mesmo, então eu acho 
assim, a Oficina é um baita aprendizado pra gente assim, é 
pra eles também, mas pra mim foi, tem sido uma escola 
mesmo, de relacionamento, de produção, de coletivo, de 
autoria, acho que é um exercício muito, muito, muito 
interessante. 

 
 

Os principais destaques das visões dos docentes sobre os limites de autoria 

dos alunos foram o tempo, considerado insuficiente para o desenvolvimento das 

atividades da Oficina, já que os alunos têm diversas atividades na escola. Além das 

aulas e das provas. Outro fator limitador trata da resistência que alguns alunos 

apresentam para realizar atividades que não sejam adequadas ao seu perfil, além 

do mais, os diferentes níveis de conhecimento entre os alunos dificultam a interação 

entre eles, principalmente entre os novos na Oficina e os veteranos que geralmente 

não trabalham juntos. 
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Enquanto os principais destaques em relação às possibilidades da autoria são 

a descoberta e o desenvolvimento das habilidades dos alunos que induzem para a 

escolha profissional, a rotatividade das atividades propiciam as mesmas 

experiências para todos e a possibilidade de expressão em diferentes linguagens.  

Durante o trabalho da Oficina, realizado no coletivo e de forma colaborativa, 

os interesses e gostos dos alunos são impulsionados e provocam maior interação no 

meio social. 

Em suma, os grupos focais dos alunos e dos professores e o questionário 

aplicado aos alunos foram analisados sob a ótica das três categorias selecionadas, 

Autoria, Protagonismo e Interação. Foi possível encontrar características das 

categorias em todo o trabalho realizado na Oficina, assim como ressaltar as 

possibilidades e os limites da autoria dos alunos com o uso das TDIC e das mídias 

digitais, em uma Oficina de produção de conteúdo multimídia. 
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____________________ 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

____________________ 
 

Esta pesquisa apresentou, como objetivo central, investigar a autoria de 

alunos durante o processo educativo, com o uso das TDIC e das mídias digitais e 

analisar como estas podem contribuir para o desenvolvimento da autoria pelos 

alunos da escola investigada. Ao partir da hipótese de que as TDIC e as mídias 

digitais, sobretudo os recursos da Web 2.0, impulsionam a autoria dos alunos, se 

estiverem ajustadas com a intencionalidade da prática pedagógica do professor, a 

problemática da pesquisa foi definida e norteou o estudo com a seguinte questão:  

 

• Na escola investigada, quais são as possibilidades e os limites da 

autoria de alunos participantes de uma Oficina de produção de conteúdo, 

com o uso das TDIC e das mídias digitais? 

 

O contexto para tal investigação foi uma escola privada da cidade de São 

Paulo que oferece aos seus alunos algumas atividades complementares, no período 

posterior às aulas. Uma destas atividades é uma Oficina com caráter jornalístico que 

visa a produção de conteúdo multimídia e utiliza as TDIC, as mídias digitais e as 

redes sociais como meios para a produção e publicação de seus trabalhos. Os 

participantes são alunos da 7º série do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino 

Médio, mediados por uma professora especializada em novas tecnologias em 

educação e dois jornalistas.  

Com base na abordagem qualitativa, a pesquisa se ajustou à realidade 

investigada de forma contextualizada e descritiva (LUKDE; ANDRÉ, 2004). Utilizei 

diferentes procedimentos para a coleta dos dados, como o grupo focal com os 

alunos e os professores, questionário aplicado aos alunos e análise documental que 

engloba os roteiros de aulas e o blog da Oficina. Também fiz uso da observação 
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como procedimento de coleta, durante as visitas no contexto investigado. Para a 

sistematização e análise dos dados, utilizei três categorias: Autoria (refere-se à 

criação, produção e circulação de uma obra que expressa as ideias do autor), 

Protagonismo (que se encontra no papel central de um acontecimento, é um agente 

de mudanças e transformações) e Interação (é a ação entre pessoas e/ou objetos 

e/ou meios, envolve troca e participação). 

Os resultados da pesquisa apoiam-se nas evidências identificadas na análise 

dos dados da Oficina investigada que apresentam indícios de autoria dos alunos, 

pois são eles que criam, desenvolvem e assinam a publicação das produções 

realizadas, com o uso das TDIC e das mídias digitais. 

Os alunos têm consciência do processo de criação e produção dos conteúdos 

em que estão envolvidos e de sua função como autores, já que há responsabilidade 

em realizar um trabalho bem elaborado, composto por textos redigidos, de forma 

clara e com informações objetivas, e por fotografias, ilustrações, vídeos, podcasts e 

reportagens. Estas características demonstram uma preocupação com o leitor e com 

o nome do aluno-autor e, consequentemente, da escola que o representa.  

Os trabalhos de autoria dos alunos são concretizados na prática, com a 

elaboração de textos e roteiros, entrevistas em vídeos ou podcasts, filmagem e 

edição de vídeos e fotografias que resultam em materiais publicados na Internet, 

como blog, páginas nas redes sociais e canal de vídeos online. Há uma revista 

impressa que circula na escola, mas que também está disponível na versão online, 

cuja produção também é feita na Oficina.  

A produção dos alunos envolve temas atuais e diversificados e que, 

geralmente, se encontram no gosto e no cotidiano dos alunos, como esporte, 

cultura, política, meio ambiente e outros, assim como produções sobre a própria 

Oficina e os eventos que ocorrem na escola. Uma parcela preponderante das 

produções ocorre nos espaços da própria escola, mas há muita produção externa, o 

que proporciona um maior grau de envolvimento dos alunos com a realidade. 

O problema central da investigação, como foi citado anteriormente, envolve as 

possibilidades e os limites da autoria dos alunos na Oficina investigada. Ao 

relacioná-lo com as categorias definidas (Autoria, Protagonismo e Interação), os 



148 
!

resultados obtidos reafirmaram os indícios de autoria dos alunos e, como uma forma 

de sistematizar estes resultados, iniciamos pelas possibilidades encontradas. 

A Oficina está planejada para que todos os alunos participem das atividades, 

por meio de uma rotatividade das funções durante as produções. Estas são 

realizadas na prática, o que potencializa a aprendizagem dos alunos durante a ação. 

As produções desenvolvidas durante a Oficina possibilitam que os alunos 

conheçam e usem diferentes linguagens e, assim, desenvolvam seu processo de 

expressão, por meio da escrita (principalmente), do vídeo, da fotografia, entre 

outras. Todas as produções envolvem os interesses, gostos e opiniões dos alunos. 

Assim eles se identificam e se interessam em participar, ativamente, durante a 

criação e a realização das atividades, o que propicia a construção dos 

conhecimentos, de forma significativa (TORNAGHI, 2010). 

Durante o processo de autoria, desenvolvido de forma individual ou em grupo, 

a Oficina incentiva os alunos a realizar pesquisas, desenvolver e mobilizar sua 

criatividade e autonomia durante a elaboração das produções, mas sempre com um 

olhar crítico.  

Todo o trabalho produzido pelos alunos de forma autoral é mediado, 

acompanhado e revisado pela professora e pelos jornalistas responsáveis pela 

Oficina. Instigam eles a pensar, criar e refletir durante o desenvolvimento das 

atividades. A equipe docente proporciona um ambiente de diálogo e interação, em 

que os alunos se sintam protagonistas e livres para expressar suas opiniões,  medos 

e dificuldades e produzir, criativamente, suas ideias. Além do mais, procura, a todo 

instante, que os alunos trabalhem juntos, no sentido da colaboração e como um 

meio de aprendizagem coletiva.  

As possibilidades que a Oficina proporciona aos alunos de criar, produzir e 

publicar um conteúdo provocam outras mudanças de comportamento nos alunos. 

Como exemplo a superação da timidez nas situações de interação social, já que os 

alunos se tornam mais desinibidos e confiantes para opinar e interagir com terceiros. 

Esta experiência também contribui para a escolha profissional e como forma de 

incentivo para criação de produções pessoais, como blog e vídeos com efeitos 

especiais, por exemplo. 
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Assim, o projeto da Oficina se realiza num espaço de aprendizagem 

constante para os professores e, principalmente, para os alunos que descobrem e 

desenvolvem seus talentos e habilidades durante a ação, no ato de criar e se 

expressar na produção de conteúdos com o uso de variadas linguagens. Os alunos 

conscientes de que são autores realizam um trabalho com responsabilidade e ética 

que visa contribuir com a construção dos saberes coletivos, seja na comunidade 

escolar, seja na cultura digital.  

Outra característica da questão norteadora da pesquisa trata de desmembrar 

os limites da autoria dos alunos na Oficina investigada. Entretanto, durante a 

realização dos grupos focais com alunos e professores, os limites também foram 

considerados como dificuldades pelos sujeitos das pesquisas. Dentre eles, podemos 

destacar uma dificuldade bastante citada pelos dois grupos investigados, a 

conciliação das atividades da Oficina com as aulas da escola que englobam 

estudos, trabalhos, provas, entre outras tarefas. O tempo também é um fator 

limitador para ambos os grupos, pois a Oficina sendo semanal e com 1h30 de 

duração, o tempo é insuficiente para realizar todas as atividades programadas, 

contando com a realização de algumas tarefas a distância. 

Outras recorrências dos alunos foram as dificuldades técnicas em usar os 

softwares e os equipamentos técnicos. Enquanto os professores apontaram para 

pouca interação entre alunos antigos e novos que geralmente não trabalham juntos, 

a dificuldade em desenvolver atividades para os diferentes níveis de conhecimentos 

dos alunos e por fim, pela resistência de alguns alunos em realizar uma tarefa para a 

qual não tenham as habilidades requeridas. 

Tanto professores como alunos, em diversos momentos, ressaltaram que os 

limites e as dificuldades são enfrentados como desafios que os motivam a dar 

continuidade ao trabalho de autoria desenvolvido pela Oficina. 

Apesar de ser um espaço que visa à produção de conteúdo e, 

consequentemente, a autoria dos alunos, a Oficina possui outras características que 

viabilizam esta prática. Como não se trata de uma disciplina obrigatória do currículo 

escolar em que os alunos se sentem pressionados em buscar um bom desempenho 

nos trabalhos, nas provas e nas notas, os alunos que participam da Oficina possuem 

outros objetivos. Participam do projeto porque gostam da proposta, gostam de 
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explorar as TDIC e as mídias digitais, gostam de criar e publicar as produções e, 

sobretudo, gostam de aprender, na ação, algo que lhes interessa e seja significativo 

(VALENTE, 1993). 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola privada, mas aponta referências 

para expandir a experiência para outras escolas, inclusive para as públicas. Trata-se 

de um trabalho significativo em que o aluno exerce sua autoria com orientação, por 

meio das TDIC e das mídias digitais que estão disponíveis na escola, para a 

produção e publicação de conteúdos sobre os projetos da própria escola, 

curiosidades em geral, informações culturais, acontecimentos locais e globais, entre 

outros temas. 

Explorar as potencialidades das TDIC e das mídias digitais é um meio de 

tornar o ensino mais atraente e articulado com a realidade atual, além de propiciar o 

exercício da autoria aos alunos que produzem e compartilham o trabalho, como uma 

forma de colaborar com a ampliação da rede de conhecimento da cultura digital. 

Por meio desta pesquisa, busco, de forma geral, contribuir com a ampliação 

do tema investigado e com seus leitores, sejam eles pesquisadores, estudantes, 

educadores ou curiosos. Tenho o objetivo de contribuir com a atual educação 

brasileira e com seus principais atores (professores e alunos) que são desafiados, 

diariamente, pelas tecnologias que surgem a cada momento e que, geralmente, 

estão dissociadas com as praticas pedagógicas e a aprendizagem dos alunos, 

representantes da cultura digital. 

Apresento contribuições e reflexões no sentido de expandir o uso das TDIC e 

das mídias digitais para a construção significativa dos processos de ensino e 

aprendizagem e não apenas como um apêndice do currículo. Para tal, possíveis 

mudanças na escola, na postura do professor e na sua relação com o aluno devem 

ocorrer. 

A formação constante dos professores e sua intencionalidade no uso da 

tecnologia nas práticas pedagógicas são fatores fundamentais para a integração das 

TDIC e das mídias digitais ao currículo, além de uma insfraestrutura eficiente das 

tecnologias e de sua manutenção na escola.  

Com uma intencionalidade clara pelo professor do uso das TDIC e das mídias 

digitais em suas práticas pedagógicas, a aprendizagem dos alunos pode ser 
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potencializada com a ampliação do acesso à informação, juntamente com a 

construção de uma criticidade embasada; o uso e a expansão dos modos de 

expressão por diferentes linguagens mediáticas e a exploração da mobilidade que 

proporciona a aprendizagem em outros ambientes da escola e fora dela, assim 

como facilita a interação com outras pessoas que possam contribuir com as 

atividades escolares. 

Outra reflexão essencial para o uso das TDIC e das mídias digitais na sala de 

aula, é que os professores se tornem parceiros dos alunos e mediadores dos 

processos de ensino e aprendizagem, enquanto que os alunos devem assumir uma 

postura ativa, crítica e participante na construção de seu conhecimento, tornando-se 

protagonistas de sua aprendizagem, durante e pela vida. 

O trabalho também apresenta reflexões de que, quando o aluno participa 

ativamente da aula, ao compartilhar sua opinião e suas experiências, ao se 

expressar de forma criativa com diversas linguagens mediáticas durante a ação, ele 

se sente como parte daquilo que está em construção, ou seja, de sua aprendizagem. 

A autoria realizada pelos próprios alunos contribui para a efetiva realização destas 

ideias e auxilia na construção da autonomia dos alunos nos momentos de criação e 

de trabalho em grupo, da colaboração entre os pares, da criatividade, da 

aprendizagem na prática e da responsabilidade e ética na publicação das 

produções. 

Desta forma, ressalto que o desenvolvimento do estudo foi um processo 

árduo, porém me propiciou uma experiência única, a de adentrar nos espaços da 

escola e conhecer uma ação enriquecedora com o uso das TDIC e das mídias 

digitais. À luz das ideias de grandes pesquisadores e teóricos, foi possível articular a 

teoria com a prática, proporcionando, uma aprendizagem intensa e significativa para 

uma pessoa que não tinha formação na área educacional. 

Durante o período de coleta dos dados, surgiram algumas dificuldades que 

foram enfrentadas no sentido do desafio: (I) a construção de instrumentos que 

contemplem os objetivos e a questão norteadora da pesquisa; (II) o alinhamento dos 

dias de visita na Oficina, pois os alunos realizam muitas reportagens externas à 

escola e os encontros são cancelados nas semanas de provas; (III) a realização dos 

grupos focais com os alunos durante o encontro da Oficina, enquanto os alunos 
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estavam trabalhando nas atividades. Em relação à análise dos dados, o maior 

desafio foi manter a sua autenticidade e articulá-la com a teoria. 

Como pesquisadora e agora como educadora, sinto-me mais segura para 

continuar a trilhar outros caminhos da Educação com um novo olhar e me 

aprofundar nos estudos sobre a integração das TDIC e das mídias digitais ao 

currículo, na busca por mudanças, reinvenções e inovações na Educação, 

considerada por mim, como um meio para emancipação humana. 

A construção da pesquisa foi uma experiência válida para um melhor 

entendimento sobre a Educação. Ajudou a transformar meu conhecimento sobre as 

tecnologias que era apenas de ordem técnica e transcendeu para a ordem 

pedagógica. Expandiu minha visão em relação às TDIC e suas potencialidades na 

educação, além da sua possível transformação na reconstrução do currículo. Foi um 

momento de aprendizagem constante que me ajudou a refletir e (re)construir meu 

conhecimento como pessoa, estudante e profissional.  

Assim, pretendo continuar na expansão das ideias da pesquisa e buscar sua 

difusão em diferentes eventos, para que esta experiência traga inspirações para 

outros projetos, com uma maior participação e ação dos alunos, de acordo com cada 

contexto, seja em escolas privadas ou públicas. 

Esta pesquisa trata apenas do primeiro passo de uma longa e promissora 

caminhada! 
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APÊNDICE A – Carta de aceite da diretoria da escola 
 
 
 
São Paulo, __ de ____________ de 2012. 
 
 
 
Prezado __________, 
 
 
Meu nome é Maria Eduarda e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo da PUC-SP, com orientação da Profa Dra. Maria Elizabeth 

Bianconcini de Almeida. 

O objetivo da minha pesquisa é estudar a construção da autoria dos alunos com o 

uso das TDIC e mídias digitais e analisar como estas podem contribuir para o 

desenvolvimento da autoria pelos alunos. Ao conhecer a Oficina, pela profa Tulipa 

(nome fictício), enxerguei uma rica experiência que contribuirá em minha pesquisa. 

Desta forma, a oficina tornou-se um objeto de estudo, no qual tento desmitificar as 

possibilidades e os limites de autoria dos alunos. 

Assim, gostaria da sua autorização para coletar os dados no contexto da escola, 

especificamente na Oficina, a fim de analisá-los em na minha dissertação de 

mestrado. 

Informo que todos os procedimentos de pesquisa seguirão as normas previstas na 

legislação e a identidade dos sujeitos, da instituição e da oficina serão preservadas. 

 

Obrigada pela atenção. 

 

___________________________                    _________________________ 

Maria Eduarda de Lima Menezes                       Maria Elizabeth B. de Almeida 
              Mestranda PUC-SP                                                          Orientadora PUC-SP 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 
 
Eu,__________________________________________________________, declaro 

que fui devidamente informado(a) sobre a pesquisa intitulada “Tecnologias e mídias 

digitais no processo educativo e a autoria de alunos: limites, contribuições e 

possibilidades", realizada pela pesquisadora Maria Eduarda de Lima Menezes, 

mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Declaro que a minha participação ocorre por livre e espontânea vontade e que estou 

ciente de que posso interrompê-la a qualquer momento em que desejar, sem 

qualquer ônus. Fui informado(a) que minhas respostas serão tratadas de maneira 

confidencial e que não será divulgado o meu nome, assim como de qualquer outro 

participante. 

Estou ciente que o objetivo da pesquisa é o de investigar as possibilidades de 

autoria dos alunos com o uso das tecnologias e mídias digitais e analisar como estas 

podem contribuir para o desenvolvimento da autoria pelos alunos, para a formação 

de sujeitos autônomos, criativos e críticos, com vista a uma ampliação do uso da 

tecnologia e de seus aliados, integrados ao currículo da escola. 

Tenho ciência que minha participação nesta pesquisa consiste em responder 

questões organizadas sob a forma de questionário (somente alunos) e que em um 

segundo momento, será realizado um grupo focal, sendo que este será gravado, 

para posterior transcrição.  

Por fim, tenho ciência que os dados coletados serão utilizados apenas NESTA 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

 

 
 
_________________________                                                __/__/2012 
               Participante 
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APÊNDICE C – Instrumento de pesquisa: Grupo focal - professores  

 
1 - Conte um pouco da sua trajetória até a Oficina 

2 - Cada atividade (como fotografar, editar vídeo, entrevistar...) é direcionada para 

um aluno específico, de acordo com sua habilidade ou todos tem a possibilidade de 

fazer cada atividade, para se auto conhecer e saber com qual tem mais afinidade? 

3 - De que forma os alunos colocam o seu ponto de vista na elaboração das 

produções? 

4 - O que os alunos aprendem na Oficina pode ser exportado para outras disciplinas 

e até mesmo para a vida de cada aluno? 

5 - Os alunos enxergam que são autores das produções realizadas na Oficina ou 

acham que estão apenas fazendo as tarefas solicitadas, como numa sala de aula 

comum? 

6 - Quais são as dificuldades encontradas para a realização da Oficina? Há algum 

limite que deve ser superado? De que forma procura resolve-las? 

7- Que tipo de aluno a Oficina quer formar para o mundo? 
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APÊNDICE D – Instrumento de pesquisa: Grupo focal – alunos 
 
 
1 - O que te fez interessar em participar da Oficina? 

2 - Pelo o que conheci da Oficina, vocês estão em constante atividade, ora 

escrevendo reportagens, ora fazendo vídeo, entrevistando, entre outras ações, que 

resultam na revista, no blog, no Facebook. Como vocês chegam a essas 

produções? Há um roteiro/pauta de trabalho para produzir o jornal? Como vocês 

participam da produção? 

3 - Há outras situações na escola, em sala de aula, em outras disciplinas que vocês 

tem a possibilidade de criar alguma obra e depois torná-la público, como publicar na 

Internet, por exemplo? 

4 - Encontram alguma dificuldade em criar, elaborar e executar as produções da 

Oficina? Como tentam resolver estes dificuldades? Conversam entre si sobre isso? 

5 – Suas experiências, seus estudos e conhecimentos, ajudaram durante os 

desafios da Oficina, seja na elaboração da pauta seja na prática de uma reportagem, 

por exemplo? 

6 - Como é a produção das reportagens? O que cada um faz sozinho? E o que 

fazem em grupo?  

7 - E como é o trabalho em grupo? Uns ajudam os outros? Contem um pouco mais 

sobre isso. 

8 - Com a Oficina vocês estão sempre em ação, seja na rua ou no laboratório. 

Possuem mais liberdade que numa sala de aula? 

9 - Como vocês enxergam que a reportagem, por exemplo, está finalizada e pronta 

para ser publicada?  

10 - Conte o que aprendeu participando da Oficina e quais são os principais 

desafios. 

11 - O que te motiva a continuar participando da Oficina? 
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APÊNDICE E – Instrumento de pesquisa: Questionário - alunos  
 
 

Questionário direcionado para a dissertação de mestrado “Tecnologias e mídias digitais no 
processo educativo e a autoria de alunos: limites, contribuições e possibilidades”, realizada 
na PUC-SP pela mestranda Maria Eduarda de Lima Menezes, com a orientação da Profa 
Dra Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida. 

 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 
Nome_________________________________________________________ 
 
Idade_______________ 
 
Série_______________ 
 
Email_________________________________________________________ 
 
 
 

QUESTÕES GERAIS 
 
 
A Oficina te incentivou a usar as tecnologias, as mídias digitais e as redes sociais?  
 
(  ) nunca 
(  ) algumas vezes 
(  ) muitas vezes 
(  ) sempre 
 
Comentários:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
A Oficina te estimulou a realizar mais pesquisas, buscando conhecer os temas 
estudados com maior profundidade?  
 
(  ) nunca 
(  ) algumas vezes 
(  ) muitas vezes 
(  ) sempre 
 
Comentários:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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A Oficina te incentivou a criar alguma obra, alguma produção?  
 
(  ) nunca 
(  ) algumas vezes 
(  ) muitas vezes 
(  ) sempre 
 
Se sim, de que tipo foi?________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Se tem alguma obra, uma produção própria (revista, blog, vídeo ou outros), ela te 
ajuda em seus estudos e na sua formação escolar? 
 
(  ) nunca 
(  ) algumas vezes 
(  ) muitas vezes 
(  ) sempre 
 
Comentários:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Durante as atividades da Oficina, os colegas o ajudam em alguma dificuldade e você 
os ajudam?  
 
(  ) nunca 
(  ) algumas vezes 
(  ) muitas vezes 
(  ) sempre 
 
Comentários:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
O que você acha limitador na Oficina? 
 
(  ) Tenho dificuldades de expressar minhas ideias 
(  ) Uso dos softwares e dos equipamentos técnicos  
(  ) Produzir obras (reportagens, vídeos...) interessantes 
(  ) Outros___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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O que mais te conquista em participar da Oficina? 
 
( ) Tenho oportunidade de criar reportagens, vídeos, escrever, fotografar, 
entrevistar... e que resulta em trabalhos que todos (da escola e fora dela) podem 
conhecer 
(  ) Os desafios em fazer as produções propostas 
(  ) Fico com meus amigos e conheço várias pessoas interessantes 
(  ) Outros___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
O que te motiva a continuar participando da Oficina? 
 
(  ) Quero ser jornalista 
(  ) O que aprendo aqui pode ser útil na minha vida 
(  ) Entretenimento e diversão  
(  ) Outros______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigada por sua participação! 
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