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Resumo 

MORAIS, Tatyane Pereira de. Mídia e Educação: Um estudo sobre as mídias no GT de 

Educação e Comunicação da ANPED entre 2004 e 2013. 119 f. Dissertação (Programa de 

Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2016. 

 

 

Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás cujo objetivo foi 

analisar os estudos sobre mídia no GT 16 de Educação e Comunicação da Anped entre 2004 e 

2013, de modo a investigar como se dá a relação entre mídias e processos educacionais. Para 

tal, 190 trabalhos completos foram analisados por meio de uma planilha a fim de levantar 

elementos que indicassem as tendências das produções com relação à discussão das mídias 

nesse GT. Quanto ao referencial de análise, esta pesquisa embasa-se nos teóricos da Teoria 

Crítica da Sociedade, principalmente Adorno e Horkheimer, e em Marx. Nos resultados 

obtidos, verificou-se a tendência de a maioria dos estudos publicados no GT 16 considerar as 

mídias e seus produtos midiáticos favoráveis aos processos educacionais. A importância da 

mídia foi justificada por ela mediar espaços de aprendizagem e de socialização que produzem 

sentidos, subjetividades, linguagens, discursos, diálogos, imagens, imaginação, criatividade, 

sensibilidade, olhares, interatividade e novas noções de tempo e espaço, ou seja, formar um 

sujeito autônomo. Alguns trabalhos consideraram as mídias favoráveis à educação e, quando 

analisam que a efetividade das mídias não se realiza, responsabilizaram grupos específicos e 

indicaram estratégias de resoluções pontuais para o aprimoramento da relação entre mídia e 

educação. Já a menor tendência nesse GT foi analisar a mídia em suas contradições. 

Percebemos, assim, uma tendência de análise das mídias desvinculada da totalidade da 

sociedade, ou seja, uma análise mais micro, que enfatizou a relação mídia/produto midiático e 

sujeitos, sejam eles professor, aluno, criança, jovem, pais, receptor, leitor, aqueles que olham, 

ou veem ou escutam. 

 

 

Palavras-chave: Mídia; Processos Educacionais; Educação; Comunicação; Teoria Crítica da 

Sociedade.  
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Abstract 

 

MORAIS, Tatyane Pereira de. Media and Education: a study on media by the Education and 

Communication Research Group (RG) of ANPED  between 2004 and 2013. 119 pages. 

Dissertation (Postgraduate Program in Education) – Education College, Federal University of 

Goiás, Goiânia, 2016. 

 

This research is linked to the line of research Principles on Educational Processes from the 

Postgraduate Program in Education from Federal University of Goiás, which main objective 

was to analyze the studies on media by the Education and Communication Research Group of 

ANPED  between 2004 and 2013, in order to investigate how the relation among media and 

educational processes work. To this end, a hundred and ninety full works were analyzed 

through a spreadsheet in order to bring up elements that indicated the tendencies of 

productions with regard to the discussion about media from RG 16. As to the analysis 

referential, this research is based on the Critical Theory theorists, mainly Adorno and 

Horkheimer, and on Marx. From the results obtained, the tendency that the majority of studies 

published by the Research Group 16 consider media and their products favorable to the 

educational processes was verified. The importance of media was justified because it mediates 

learning and socialization spaces that produce meanings, subjectivity, languages, discourse, 

dialogues, images, imagination, creativity, sensibility, glances, interactivity and new notions 

of time and space, id est, to form an independent individual. Some works have taken into 

account that media are favorable to education and, when the effectiveness of these media does 

not take place, specific groups were held accountable and punctual resolutions for the 

enhancement of the relation between media and education were indicated. A minor tendency 

from this Research Group was to analyze the media in its contradictions. A tendency in the 

analysis of the media dissociated from the totality of the society was perceived, that is to say, 

a more micro analysis, that emphasized the relation media/media product and individuals, 

whether teacher, student, child, teenager, parent, recipient, reader, those who look or see or 

listen.  

 

Key words: Media, Educational Processes, Education, Communication, Critical Social Theory  
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Introdução 

 

Esta pesquisa analisa os estudos sobre mídia no GT 16 de Educação e Comunicação da 

Associação Nacional de Pós–Graduação e Pesquisa em Educação – Anped entre 2004 e 2013, 

de modo a investigar como se dá a sua relação com os processos educacionais. Segundo 

Soares (2008), as mídias cada vez mais vêm ampliando suas funções na sociedade capitalista. 

A cada momento, milhares de imagens, palavras e sons se inserem no cotidiano dos sujeitos, 

delineando formas de interação social e modos de existência, estabelecendo-se com o papel de 

auxiliar os sujeitos a conhecer, pensar e agir em sociedade por meio da informação.  

Nesse contexto, a educação não fica alheia ao processo de desenvolvimento das 

mídias, visto que estas medeiam os processos educativos do sujeito em seus mais diversos 

espaços, quando incorporam e criam atitudes, valores, hábitos, costumes e comportamentos, 

ou seja, quando elaboram produtos culturais que operam na relação entre indivíduo-sociedade 

Isso significa dizer que é na relação entre indivíduo e sociedade que a humanidade produz 

cultura, sendo, pois, produção subjetiva da humanidade. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).  

Nesse caso, explicita Adorno (1996) que a formação cultural com vistas à produção 

subjetiva da humanidade pode possibilitar que o sujeito reflita sobre aquilo que está sendo 

posto como norma ou forma de vida. Pode ainda embasar a possibilidade de o sujeito ser 

capaz de se reconhecer diante do objeto que produziu, de constituir uma consciência 

verdadeira, capaz de se estabelecer como político, ativo, reflexivo e emancipado.  

Contudo, segundo Adorno e Horkheimer (1985), na particularidade histórica do 

capitalismo, a cultura é administrada pela lógica do capital e, como mercadoria, seu valor de 

uso é subordinado ao valor de troca. Ao revelar que a cultura segue a mesma racionalidade do 

capital, ou seja, que existe uma indústria cultural, esses autores querem dizer que a cultura é 

produzida em massa. A cultura de massa não se refere a uma cultura produzida pela massa, 

mas a uma cultura estandardizada, que padroniza os conteúdos, que determina a realidade e 

não fomenta o exercício do pensamento reflexivo (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

Sob essa lógica, as mídias e seus produtos culturais se delineiam como mercadorias 

que carregam em si um caráter místico, como se tivesse vida própria, convertendo-se em 

fetiche (MARX, 1968). Quando as mercadorias são fetichizadas, elas não permitem que o 

produtor seja capaz de reconhecer as relações humanas que estão por trás de sua produção. E 

isso deixa o sujeito incapaz de se ver como produtor e, por conseguinte, como agente 

transformador da cultura. 
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Nessa condição material e histórica, o sujeito tende a apresentar uma subjetividade 

reificada que está atrelada a esse modo produtivo. De acordo com Resende (2001, p. 522), 

nesse processo, “o homem acaba por se submeter a uma realidade fragmentada e aos seus 

sistemas abstratos, de modo que, tanto no nível do pensamento quanto no da realidade, vai 

perdendo sua referência de totalidade”. Nesse sentido, o modo de produção da vida material 

determina o processo de vida social e individual dos sujeitos. 

A possibilidade de o sujeito se constituir como emancipado, nesse contexto, torna-se 

cada vez mais dificultada, prevalecendo a pseudoformação
1
. Esta se refere a um falso 

processo formativo que se instaura sobre as determinações de uma sociedade administrada 

pela lógica do capital no âmbito da dominação. Esse processo absorve e castra do sujeito a 

capacidade de reflexão frente ao objeto que lhe é posto, levando-o à alienação (ADORNO, 

1996). 

Para Adorno (1995), é importante fazer uma reflexão sobre as contradições das mídias 

em relação à formação. O autor considera que, predominantemente, as mídias seguem uma 

racionalidade técnica voltada para a adaptação, havendo um empobrecimento cultural que não 

possibilita experiências formativas que instiguem o sujeito a se abrir frente ao objeto e de se 

relacionar com o diferente. 

Então, pensando na formação que as mídias estão mediando, surgiu o interesse em 

analisar os trabalhos do GT 16 de Educação e Comunicação da Anped. Escolhemos os 

trabalhos apresentados na Anped pelo fato de esta ser uma associação que tem como 

finalidade discutir o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, dentro dos 

princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça social, além de fortalecer e 

promover o desenvolvimento do ensino de pós-graduação e da pesquisa em educação, 

procurando contribuir para sua consolidação e aperfeiçoamento
2
. 

Trata-se, portanto, de uma associação nacional consolidada, que, atualmente, se divide 

em 24 grupos de trabalho, contribuindo para grandes discussões e pesquisas sobre as mais 

variadas temáticas da educação. Dentre esses 24 grupos, a escolha em analisar o GT 16 se deu 

por este apresentar, em sua proposta, a preocupação com o debate sobre a relação entre mídia 

e educação. 

                                                           
1
 Adorno, ao tratar de pseudoformação/semiformação, refere-se a um falso processo formativo que se instaura 

sobre as determinações de uma sociedade administrada pela lógica do capital no âmbito da dominação, e não a 

uma formação pela metade que não se completa. Por esse motivo, em nossa pesquisa utilizaremos o termo 

pseudoformação. 
2
  Texto informado no site da Anped. 



17 
 

De acordo com Pretto (2007), esse grupo de trabalho teve início em 1990, por meio de 

uma mobilização de pesquisadores envolvidos na 13ª reunião da Anped que acreditavam não 

existir, nas reuniões dessa associação, estudos relacionados à comunicação, tecnologia e 

temas correlatos, apesar de estes já estarem presentes em alguns programas de pós-graduação 

em âmbito nacional. Para que fosse possível a criação deste GT, foi necessário, segundo 

Pretto (2007, p. 7), “buscar apoio de pessoas que, atuando em outros campos da pesquisa 

educacional, percebiam que esses temas constituíam importantes desafiadores elementos para 

a educação”. 

 

Assim, durante a 13ª Reunião Anual citada, um grupo de sócios reuniu-se 

em paralelo à programação oficial, usando as salas livres e os corredores da 

Faculdade de Educação da UFMG e, com cerca de 15 pesquisadores e 

estudantes de pós-graduação interessados na temática, foi realizada a 1ª 

reunião. Desde esse momento considerávamos de fundamental importância 

pensar na programação do GT com apresentação de pesquisas, experiência e 

mostra de vídeos, fazendo-se um esforço para identificar profissionais que 

investigavam os temas nos Programas de Pós-Graduação em Educação, 

como em outros programas, especialmente os de Comunicação, pois 

sabíamos que ali havia uma preocupação com a temática, e isso poderia ser 

um catalisador para o movimento na/da Anped. (PRETTO, 2007, p. 7). 

  

 

A criação do GT de Educação e Comunicação na Anped e as discussões produzidas 

nesse grupo de pesquisa no decorrer de sua história, ainda segundo o autor, muito se 

desenvolveram, visto que, entre 1990 e 2004, já se debatiam questões como meios de 

comunicação e análise de imagens mediadas pela televisão e cinema, importância da 

utilização da internet, mídias e o crescimento das tecnologias da informação (TICs) nos 

processos educacionais.  

Como marco temporal da nossa pesquisa, decidimos então analisar os trabalhos 

completos do GT 16 publicados nos anais da Anped entre 2004 e 2013 (27ª a 36ª edição). A 

escolha desses dez anos se justifica por haver, em muitos autores, o entendimento de que esse 

período representa uma maior inserção e ampliação das mídias na sociedade brasileira. O ano 

de 2004 foi escolhido justamente porque, como aponta Pretto (2007), esse foi um ano em que 

já debatiam, nesse grupo de trabalho, questões relacionadas às mídias de maneira 

significativa. Além disso, de acordo com Bonilla (2012), esse foi um ano de muita 

importância para esse grupo de trabalho, pois, pela primeira vez, começa-se a debater sobre a 

relação entre jovens, crianças e adolescentes com as mídias digitais. O ano final de análise 
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corresponde ao ano da submissão e entrada desse estudo no Programa de Pós-Graduação em 

Educação-PPGE. 

Desse modo, intentamos compreender, a partir das produções analisadas, como vem se 

dando a discussão sobre mídia nesse GT; identificar as mídias específicas que foram 

pesquisadas; levantar os produtos investigados no interior das mídias; compreender qual o 

lugar que as mídias vêm assumindo na formação dos sujeitos; e identificar as tendências 

desses estudos. 

Esta pesquisa realiza, portanto, um Estado do Conhecimento sobre as mídias nos 

trabalhos completos publicados pelo GT 16 de Educação e Comunicação da Anped entre 2004 

e 2013. De acordo com Romanowski e Ens (2006), esse tipo de investigação procura 

compreender o conhecimento elaborado, acumulado e sistematizado sobre determinado tema, 

num período temporal, além de resgatar e condensar a produção acadêmica numa área de 

conhecimento específico. As autoras afirmam que a realização desses balanços contribui para 

o campo teórico de uma área de conhecimento quando identificam os aportes significativos da 

construção entre teoria e prática e fazem apontamentos tanto sobre as restrições do campo em 

que se move a pesquisa quanto sobre a sua produção e disseminação.  

Então, para responder às indagações levantadas, foram consultados os artigos 

completos publicados no GT 16 da Anped, entre 2004 e 2013, perfazendo um total de 202 

trabalhos. Feito esse levantamento, a fim de identificar os trabalhos que discutiam o tema 

mídia, consideramos as mídias e as produções culturais já sistematizadas em outros estudos, 

como a diversidade de campos em que esta aparece, tais como o editorial, fonográfico, 

televisivo, radiofônico, cinematográfico e publicitário. Desse modo, selecionamos os 

descritores: mídia, televisão, cinema, vídeo, internet, revista, jornal, videogame, filme, site, 

chat, software, redes sociais, música, novela, quadrinhos e jogos eletrônicos. 

 Para identificar os descritores, consideramos a autodenominação dos autores dos 

textos selecionados, ou seja, a existência da palavra no resumo e nas palavras-chave do 

trabalho. Inicialmente, assumimos a leitura dos resumos, já que eles podiam ter aspectos 

capazes de traduzir e evidenciar o que o autor quis transmitir em seu trabalho (FERREIRA, 

2002). No entanto, observamos que alguns resumos não apresentavam elementos suficientes 

para análise, o que corrobora a afirmação de Porto (2008), de que os resumos, muitas vezes, 

não esclarecem o contexto de elaboração da pesquisa, a metodologia utilizada, os objetivos e 

referenciais teóricos assumidos.  
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Dos 202 trabalhos, 56 não apresentavam resumos e 63 não tinham palavras-chave. 

Esse primeiro contato com os textos selecionados permitiu inferir que realizar a análise pela 

leitura dos resumos e de suas palavras-chave seria insuficiente para nosso propósito. Tais 

limites exigiram um novo direcionamento na pesquisa, colocando a leitura ampla dos 

trabalhos completos do GT 16 como uma necessidade. Seguindo esse critério, chegamos a 

190 produções, cabendo ressaltar que 12 trabalhos não foram selecionados, visto que 11 deles 

não abordavam a discussão pretendida e 1 por não ter sido publicado no site do GT 16 da 

Anped.  

Feita a seleção dos 190 trabalhos a fim de identificar a compreensão dos autores sobre 

a relação entre mídia e educação, elaboramos uma planilha de análise (Apêndice A). Nessa 

planilha, procuramos mapear as seguintes questões: objetivos, aspectos metodológicos; 

região, estado e instituição onde o trabalho foi produzido; instância educativa das discussões 

sobre mídia (formal – instituições escolares), ou (informal – instituições que realizam 

processos de socialização educativos); níveis de ensino (básico ou superior); etapas de ensino, 

modalidade de ensino e rede de ensino estudada (pública, privada ou pública e privada); 

temáticas abordadas, aspectos epistemológicos/teóricos e autores/teóricos que embasam a 

discussão;  quais as mídias e produtos que são discutidos; e qual a relação que o autor 

estabelece entre mídia e educação. 

Para catalogação e análise dos trabalhos, seguimos a autodenominação do autor, 

quando ele explicitava claramente no texto os elementos pesquisados. Nos casos em que não 

era possível realizar a autodenominação dos itens elencados na planilha, a fim de identificá-

los, consideramos assim como Soares (1991) sua recorrência e individualidade. 

A autodenominação possibilitou identificarmos os seguintes aspectos: as regiões do 

país, estados e instituições onde os trabalhos foram produzidos; os níveis de educação; as 

etapas de ensino; as modalidades de ensino; as redes de ensino estudadas; aspectos 

epistemológicos/teóricos e metodológicos das pesquisas. Pela recorrência e individualidade 

identificamos os objetivos; as temáticas encontradas; os tipos de educação (formal – 

instituições escolares), ou (informal – instituições que realizam processos de socialização 

educativos); os autores referências mais utilizados; as mídias e os produtos midiáticos 

encontrados; e a relação que o autor estabelece entre mídias e educação.  

Para expor a investigação, este trabalho está organizado em dois capítulos. No 

primeiro, problematizamos as mídias e suas contradições na particularidade histórica do 

capitalismo. Para tanto, foi de fundamental importância às contribuições da “Teoria Crítica da 
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Sociedade”, principalmente de Adorno (1975, 1994, 1995, 1996) e de Horkheimer e Adorno 

(1973, 1985), no que concerne às questões da cultura, indústria cultural, formação e 

pseudoformação, em diálogo com as contribuições de Marx (1968, 2006, 2008). Já o segundo 

capítulo apresenta a análise dos trabalhos completos que discutem mídia no GT 16 de 

Educação e Comunicação da Anped, entre 2004 e 2013.  
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Capítulo I 

Problematizando as contradições das mídias: Um bom início de esclarecimento 

 

As mídias compreendem todos os veículos de comunicação social que transmitem 

informações e conhecimentos, tais como cinema, televisão, rádio, jornal, revista e internet e 

investigá-las significa pensar sobre como o indivíduo vem interagindo, sobre como ele vem se 

produzindo e reproduzindo em sociedade.  Isso porque as mídias estão presentes nas 

instituições, no cotidiano e em várias instâncias educativas e constituem formas de pensar e 

agir em sociedade (SOARES, 2008). Sendo assim, problematizar as mídias na atualidade é 

uma questão fundamental para a educação. 

No Brasil, a importância das mídias já se delineia na Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 221, que determina que a produção e a programação das emissoras de rádio e de 

televisão devem dar preferência a programas com finalidades educativas, culturais e 

informativas. Esse marco legal abre a possibilidade para que, no ambiente escolar, as mídias 

sejam instrumentos que auxiliem o professor nas atividades realizadas em sala de aula. Desde 

então, a relação entre mídia e escola torna-se debate com vistas à instituição de projetos e leis 

que regulamentam a sua utilização e obrigatoriedade no espaço escolar como instrumento 

mediador dos processos de ensino e aprendizagem (SOARES, 1995).  

Em 1990, o Brasil participa do Colóquio de Toulouse, promovido pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, que tem como finalidade 

tratar sobre a formação das novas gerações com uma compreensão distanciada, analítica e 

crítica das mídias. Também é atribuído a esse Colóquio reflexões sobre as informações, 

considerando os aspectos políticos e econômicos de sua produção (BEVORT; BELLONI, 

2009). Nesse evento, fica definido que 

 

mídia-educação é um processo educativo cuja finalidade é permitir aos 

membros de uma comunidade participarem, de modo criativo e crítico, ao 

nível da produção, da distribuição e da apresentação, de uma utilização das 

mídias tecnológicas e tradicionais, destinadas a desenvolver, libertar e 

também a democratizar a comunicação. (BALZALGETE; BEVÓRT; 

SAVINO, 1992 apud BEVÓRT; BELLONI, 2009, p. 10). 

 

Fica também evidenciado, nessa reunião, a necessidade de criação de programas de 

formação de professores para que sejam capazes de utilizar as mídias no ambiente escolar e 

fazer com que a mediação entre ensino e aprendizagem ocorra. Pela UNESCO, explicitam 
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Bevórt e Belloni (2009), a relação entre mídia e educação se trata de um meio essencial para 

os processos de produção, reprodução e transmissão da cultura, sendo, pois, imprescindível 

para o exercício da cidadania. A integração de dispositivos midiáticos aos processos 

educacionais deve constituir nos sujeitos um pensamento crítico.  Porém, as autoras 

explicitam que esse processo enfrenta obstáculos, tais como falta de vontade política e apoio 

insuficiente dos organismos oficiais que dificultam, senão impossibilitam, a integração da 

mídia-educação em espaços escolares, bem como a ausência de políticas públicas que 

abordem essa questão. 

No que se refere à regulamentação da relação entre mídia e educação, Soares (1995) 

afirma que, em 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi reformulada 

e promulgada, os meios de comunicação, como rádio, televisão, vídeo e internet, passaram a 

ser considerados como mídias capazes de aproximar a comunicação social da educação. Além 

disso, evidenciamos, na própria LDB, que produtos midiáticos, tais como a música e o filme, 

se constituíram como componente curricular obrigatório nas redes de ensino, devendo ser 

integrado às propostas pedagógicas da escola. Assim, no ambiente escolar, as mídias deverão 

ter como função contribuir para “o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico” (LDB 9394/96, artigo 35, parágrafo III).  Entretanto, Saviani (1998) ressalta que um 

dos maiores desafios postos à LDB ainda hoje se refere a sua implementação. Isso porque 

ainda que na forma da lei suas preocupações e determinações estejam bem delineadas, na 

prática elas não vêm se efetivando por diferentes motivos, tais como a desigualdade no acesso 

à informação, desigualdade no ensino, e por seu caráter amplo passível de diversas 

interpretações.   

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), terceiro e quarto ciclo do ensino 

fundamental (5º, 6º, 7º e 8º ano), as mídias são tratadas como tecnologias da informação e 

comunicação que, além de gerar novas formas de comunicação, geram também novas formas 

de produzir o conhecimento. A televisão, o rádio e o vídeo devem desempenhar papel no 

desenvolvimento da linguagem, na interação e na constituição dos modos de vida, auxiliando 

os professores a desenvolverem nos alunos capacidades e habilidades que permitam observar, 

analisar, comparar, questionar e inferir sobre uma série de assuntos (BRASIL, 1998).  Além 

disso, os PCNs explicitam ainda que  

 

as demandas atuais exigem que a escola ofereça aos alunos sólida formação 

cultural e competência técnica, favorecendo o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam a adaptação e a 



23 
 

permanência no mercado de trabalho, como também a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos, que possam exercer sua cidadania ajudando na 

construção de uma sociedade mais justa, fazendo surgir uma nova 

consciência individual e coletiva, que tenha a cooperação, a solidariedade, a 

tolerância e a igualdade como pilares. (BRASIL, 1998, p.138). 

 

Camacho e Almeida (2011), ao analisarem os PCNs, concordam com o discurso sobre 

a importância da educação e da utilização de novas tecnologias na educação. Entretanto, as 

autoras chamam a atenção para o fato de que esses parâmetros curriculares são decorrentes de 

políticas educacionais associadas ao financiamento do Banco Mundial, atendendo demandas 

específicas e enquadrando-se num contexto de iniciativas do modelo econômico neoliberal e 

do modo de produção capitalista, devendo, pois, ser questionados. No que tange às 

dificuldades de implementação dos PCNs, estas vão desde problemas com a formação inicial 

e continuada de professores, que se formam sem preparo para o uso das mídias no ambiente 

escolar, até a pouca disponibilidade de materiais didático-pedagógicos (RICARDO, 2003).   

Ainda com as ressalvas de Saviani (1998) e Ricardo (2003) sobre as dificuldades de 

implementação da LDB/1996 e dos PCNs/1998, esses dois documentos lançam um novo 

olhar sobre a relação entre mídia e educação em seus discursos. 

Além da mediação estipulada para os processos educativos formais, os autores 

também ressaltam a importância das mídias nos processos informais de educação. De acordo 

com Setton (2015), elas são responsáveis pela propagação e disseminação de uma série de 

informações e valores que auxilia os sujeitos a se constituírem em sociedade. Acrescenta 

Freitas (2015) que, nesse processo, ocorre uma relação entre o sujeito, seu contexto 

sociocultural e a coletividade. Mediado pelas mídias, o sujeito incorpora para si o 

conhecimento. Assim, além da escola, o processo de ensino-aprendizagem acontece sempre 

numa relação com o outro, seja esse outro um site que se está sendo consultado ou a partir das 

interações e conversas estabelecidas nas redes sociais.  

Diante de toda ascensão, é importante investigar o lugar que as mídias ocupam na 

sociedade. Então, Adorno e Horkheimer (1973) ponderam que, a partir do final do século XIX 

e início do século XX, a produção da cultura que é veiculada pela mídia ganha forte 

característica do modelo de produção industrial, ou seja, ela é produzida em larga escala como 

uma mercadoria. Assim, como mera reprodução da aparência do real, ela reproduz de forma 

massificada o ocultamento da realidade. Pensar nessa redução exige refletir que a cultura 

poderia ser de outra forma e ainda pressupõe analisar a mídia sem retirá-la da totalidade em 

que está inserida, ou seja, na sociedade capitalista. 
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Na relação entre indivíduo e sociedade, se produz cultura e se interioriza cultura, que é 

uma produção subjetiva da humanidade, uma vez que ela se constitui e é constituída pelo 

sujeito (ADORNO; HORKHEIMER, 1973). Desse modo, como produção humana, a cultura 

deve ser refletida em suas possibilidades e determinações. Entendê-la de maneira crítica 

permite uma reflexão para além daquilo que vem sendo posto como norma ou forma de vida. 

Para os autores, a crítica é o elemento inalienável, pelo qual o sujeito é capaz de se constituir 

como ativo, reflexivo e emancipado. 

Adorno e Horkheimer (1973) apontam as contradições que a cultura já assumiu. Isso 

porque ainda que a cultura possa constituir uma via do processo de emancipação, é preciso 

tomar cuidado para que ela não se converta em mero ideal, algo espiritual e romântico, uma 

questão naturalizada, ou se reduza ao progresso material, avanço tecnológico, pois a 

civilização já mostrou a barbárie nesses dois caminhos.   Segundo os autores, a cultura, como 

possibilidade constitutiva do ser social, não deve estar voltada para a formação de seres 

heterônomos, adaptados a essa sociedade administrada e funcional, sujeitos passivos e 

submissos diante da sociedade. Antes, a cultura deve criar condições e possibilidades de 

formação de sujeitos críticos, que busquem refletir sobre as determinações de sua vida, 

sujeitos não apartados do social e que se produzam como humanidade.  

Adorno e Horkheimer (1985) ponderam que, na sociedade do capital, existe uma 

industrial cultural na qual os produtos são empobrecidos, produzidos e veiculados pelas 

mídias, como televisão, jornal, cinema e rádio, que conferem um ar de semelhança, formando 

um sistema em que “cada setor é coerente em si mesmo e todos são em conjunto” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 113). “O fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria 

impõe métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a disseminação de bens 

padronizados para a satisfação de necessidades iguais” (Ibidem, p.114). 

Isso significa que há uma produção de aglomerados de informações, notícias e 

conteúdos instantâneos que ocultam as mediações que determinam a realidade, padronizam os 

conteúdos e não fomentam o exercício do pensamento crítico. Esses conteúdos produzidos 

causam estranhamento e desconforto por apresentar uma tônica de resolução que atende 

falsamente aos anseios dos consumidores. Sob essa lógica, o que se produz são informações e 

não conhecimento. O conhecer é reduzido a “ser capaz de realizar operações que permitam 

resolver questões da vida prática, é estar instrumentalizado para resolver questões presentes, 

organizar a vida e as coisas” (RESENDE, 2010, p. 84). 



25 
 

A indústria cultural faz com que o sujeito se forme por meio de um sistema que atenda 

às suas necessidades retroativas. Isso significa dizer que 

 

[...] os consumidores se convencem de que estão escolhendo o que 

verdadeiramente desejam, quando, na verdade, recebem o que “pensam” que 

querem, de acordo com os resultados de pesquisas de opinião previamente 

realizadas, a partir dos quais são detectadas tendências psicossociais latentes 

que norteiam a elaboração da oferta de mercadorias culturais de uma 

temporada. (DUARTE, 2008, p. 102). 

 

Esse é um processo que restringe a capacidade de reflexão do sujeito frente ao objeto 

que lhe é apresentado, significando, portanto, que as necessidades dos sujeitos em sociedade, 

já em sua produção, são ajustadas às necessidades econômicas. O consumo, nesse processo, 

complementa o ciclo da produção e da manutenção da lógica do capital. A promessa para a 

chance de se ter mais e mais está associada à necessidade do mercado, por isso uma sociedade 

que se mantém pelo consumo já não confere aos homens o que é necessário, pois tudo é 

passageiro, imediato e superficial. Essa situação se agrava consideravelmente numa sociedade 

que tomou para si a produção de necessidades circunscritas ao imediato e superficial. 

No estudo de algumas mídias e produtos, os atores analisam que os produtos culturais 

tidos como mercadoria “determinam não só o objeto de consumo, mas também o modo de 

consumo, e não só de forma objetiva, mas também subjetiva”, como Marx (2006, p. 220) já 

havia ressaltado. 

Os produtos culturais como mercadorias ocultam o processo de sua produção, mesmo 

que conhecidos e consumidos pelo sujeito constituem a alienação, que fragmenta o homem e 

o afasta da capacidade de reconhecer a si e aos seus semelhantes (MARX, 2008). Segundo 

Horkheimer e Adorno (1985), a indústria cultural leva os sujeitos à alienação no momento em 

que a capacidade de imaginação e espontaneidade se atrofia frente ao conteúdo midiático. Isso 

porque 

[...] a publicidade e a indústria cultural se confundem. Tanto lá como cá, a 

mesma coisa aparece em inúmeros lugares, e a repetição mecânica do 

mesmo produto cultural já é a repetição do mesmo slogan propagandístico. 

Lá como cá, sob o imperativo da eficácia, a técnica converte-se em 

psicotécnica, em procedimento de manipulação das pessoas. Lá como cá, 

reinam as normas do surpreendente e, no entanto familiar, do fácil e no 

entanto marcante, do sofisticado e no entanto simples. O que importa é 

subjulgar o cliente que se imagina como distraído ou relutante. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p.153). 
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A mercadoria tem, pois, um caráter místico que pode se converter em fetiche (MARX, 

1968). Quando as mercadorias são fetichizadas, o produtor já não se reconhece nelas, ficando 

o sujeito impedido de “estabelecer uma relação entre seu trabalho concreto, sua atividade vital 

e o valor do produto no qual se objetivou” (RESENDE, 2001, p. 520). Nesse processo, as 

mercadorias culturais criam vida tornando o indivíduo passivo diante delas.  

 

Essa articulação fetichista da realidade implica que a visibilidade da 

mercadoria seja ao mesmo tempo invisibilidade das relações sociais 

constitutivas da determinação do valor. O ofuscamento dessa visibilidade 

atinge o íntimo do indivíduo, atinge a sua consciência tão completamente 

que ele não mais pode distinguir entre o que é e o que não é aparência e 

realidade. (RESENDE, 2001, p. 521). 

 

Sob essas premissas, acontece a reificação do sujeito (MARX, 1968), que consiste 

basicamente na transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas.  Ainda de 

acordo com Resende (2001, p. 522), nesse processo, o homem acaba por se submeter “a uma 

realidade fragmentada e aos seus sistemas abstratos, de modo que tanto no nível do 

pensamento, quanto no da realidade, vai perdendo a sua noção de totalidade”. A partir de 

Lukács, a autora destaca três aspectos essenciais ao fenômeno da reificação: o primeiro 

refere-se à perda do sentido de totalidade pela fragmentação do produto em operações 

paralelas, calculadas, parciais e irracionais; o segundo trata da progressiva racionalização do 

pensamento como cálculo, do qual decorre uma atitude contemplativa do indivíduo frente à 

realidade fragmentada; o terceiro e último aspecto refere-se à estrutura de consciência, 

subjetiva, produzida em face à universalização da estrutura mercantil, na qual, pela primeira 

vez, pôde se falar em uma consciência única para o conjunto da sociedade. 

Adorno e Horkheimer (1985) acrescentam que, pelas relações de produção, a 

reificação administrada pelo capitalismo tardio se amplia de tal forma que a capacidade de o 

sujeito se constituir como um “ser” pensante foi comprometida. Isso porque a indústria 

cultural antecipa deliberadamente o pensamento, fazendo com que os sujeitos utilizem apenas 

o mínimo de seus recursos intelectuais.  Assim, se esses produtos são produzidos como 

mercadorias, eles indicarão meios de formação dos sujeitos.   

 

A tecnificação torna, entrementes, precisos e rudes os gestos, e com isso os 

homens. Ela expulsa das maneiras toda a hesitação, toda ponderação, toda 

civilidade, subordinando-as às exigências intransigentes e anistórica das 

coisas. Assim se desaprende, por exemplo, como fechar uma porta de forma 

suave, cuidadosa e completa. As dos automóveis e dos frigoríficos devem 

atirar-se; outras tendem a fechar-se por si mesmas, habituando-se assim os 
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que entram à indelicadeza de não olharem para trás, de não se ficarem no 

interior da casa que os acolhe. (ADORNO, 1992, p. 35). 

 

Pensar nas mídias inclui refletir também que a predominância do procedimento 

técnico não significa necessariamente que há desenvolvimento do homem civilizado, pois “a 

técnica já adquiriu uma estrutura e uma posição específica, cuja relação com as necessidades 

dos homens é profundamente incongruente” (ADORNO, 1973, p. 98). Nesse sentido, basta 

observar o quanto de aprimoramento tecnológico tinha a máquina de morte dos campos de 

concentração nazistas. 

No mundo administrado, a cultura massificada atua no sentido de encurtar o máximo 

possível as condições necessárias ao exercício do pensamento crítico e emancipatório. Nessa 

perspectiva, a cultura é instrumentalizada, mediando uma pseudoformação. Sendo assim, 

problematizar a mídia inclui estabelecer relação com a sua produção, com a sociedade em que 

ela está inserida e com o sujeito que entra em relação com ela. A indústria cinematográfica de 

Hollywood, por exemplo, foi criada para ser uma “fábrica de sonhos”, polo de produção e 

distribuição cinematográfica. Ela “se ergueu com intuito de alcance globalizado, ou seja, seus 

produtos foram produzidos para ganhar o mundo” (BUTCHER, 2004, p. 16). Essa produção 

fílmica, segundo Holleben (2008), era caracterizada por três elementos que se intercruzavam: 

era realizada a partir de estúdios já existentes; mitificava atores e atrizes; e implementava o 

Star System. Esses elementos fascinavam os espectadores com o brilho e o glamour de suas 

produções.  

O cinema que se apresenta nessa lógica cria produtos culturais como mercadoria. Isso 

porque, conforme Adorno e Horkheimer (1985), o filme produzido pela indústria cultural 

atrofia o pensamento do espectador. Como reprodução da realidade, o sujeito se reconhece 

naquilo que está sendo transmitido. “A velha experiência do espectador de cinema, que 

percebe a rua como um prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende ele 

próprio reproduzir rigorosamente o mundo da percepção quotidiana, tornou-se a norma da 

produção” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 118). De acordo com Duarte (2003, p. 

449), utilizando-se do artifício de expropriação do esquematismo kantiano
3
, a indústria 

cultural usurpa dos sujeitos à capacidade de interpretar dados e conceitos fundamentais ao 

conhecimento, “a percepção da realidade em geral é condicionada pela racionalidade, no seu 

                                                           
3
. O esquematismo kantiano pressupõe a capacidade cognitiva de submeter casos específicos a regras gerais. 

Trata-se de uma correta aplicação das regras e não do mero conhecimento sobre elas. (GONÇALVES, 2014, p. 

58). 
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sentido puramente instrumental, que se coloca acima de tudo a serviço da valorização do 

capital”.  

Embora Adorno (1986) teça duras críticas à mídia cinema que segue os padrões 

estadunidenses, também a problematiza como possibilidade de formação capaz de mediar 

experiências de resistência à adaptação do sujeito. O autor afirma que a estética do filme deve 

provocar uma experiência subjetiva capaz de trazer desconforto, estranhamento diante do real 

conhecido. De acordo com Loureiro (2010, p. 63), em “Notas sobre o filme”, Adorno, ao 

analisar o novo cinema alemão em contraposição ao cinema com padrões norte-americanos, 

“condensa a crítica ao lixo que a indústria cinematográfica havia produzido desde o início do 

século XX”. Ao apontar alguns elementos de resistência em filmes produzidos pela própria 

indústria cultural, como os de Chaplin e Antonini, “que eliminam de forma provocativa em 

seus filmes elementos característicos da técnica cinematográfica” (LOUREIRO, 2010, p. 64), 

tais como a padronização do conteúdo e a ênfase no detalhe, Adorno vê a possiblidade de o 

cinema se constituir como uma arte autônoma com vistas à resistência. 

O cinema como elemento de resistência apresenta identidade consigo mesmo, fala 

sobre aquilo que a ideologia esconde, distanciando-se, por esse motivo, da mera existência. 

Ao analisar a realidade em sua complexidade, ele permite que a percepção do sujeito seja 

ampliada. Além disso, o filme formativo não estabelece articulações entre o todo e o detalhe 

como se estes fossem idênticos, podendo revelar contradições, mediar outra subjetividade e 

sensibilidade, constituindo nos sujeitos uma experiência formativa com vistas à transformação 

cultural da realidade (CHAVES, 2015). Sob essa lógica, “o filme formativo não realiza a 

expropriação do esquematismo kantiano, pois não oferece ao espectador os esquemas pré-

fixados que ele deve expressar” (DUARTE, 2008 apud CHAVES, 2015, p. 115). 

O rádio em seu surgimento está ligado à primeira Guerra Mundial quando os exércitos 

norte-americanos e europeus perceberam que, por meio de ondas eletromagnéticas, seria 

possível realizar a transmissão da voz humana a longo alcance, condição esta que permitia a 

comunicação entre as tropas em frentes de batalha distantes. Ao final da guerra, a fim de 

acabarem com o estoque de rádios nas fábricas, estes conseguem pela primeira vez transmitir 

música. Essa condição permitiu que o rádio, além de atender às necessidades específicas da 

guerra, fosse também utilizado com fins de lazer, diversão e entretenimento (SOUSA, 2009). 

Com características comerciais, as rádios também passam a comprar e vender publicidade e 

também a oferecer serviços de marketing, sendo comum que os seus programas, como 

radionovelas e radiojornais, fossem patrocinados por indústrias que desejavam expandir seu 
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público consumidor. A partir daí, a radiodifusão se volta para seu público e suas 

particularidades. Seus programas passam então a ter como objetivo orientar comportamentos 

sociais, atuando como um multiplicador e acelerando os processos de informações 

(MIRANDA, 2007). Adorno denuncia que, sob a lógica do capital, as rádios e seus anúncios 

publicitários assumem um caráter de coação (ADORNO, 1975). 

O indivíduo, na condição de ouvinte de algo que lhe é externo, tende a aceitar 

facilmente o que lhe é ofertado acreditando que tem direito de escolha. A música massificada, 

predominantemente transmitida pelas rádios, tem como característica a estandardização da 

linguagem musical, sendo esta construída a partir de um modelo estrutural definido cujos hits 

conduzem os sujeitos a uma mesma experiência familiar. Nesse tipo de música, o sentido 

musical não é afetado se qualquer detalhe for tirado do contexto, visto que seu processo de 

popularização se dá através da repetição até que ocorra a identificação entre o sujeito e o 

objeto e este se reconheça através do objeto (ADORNO, 1994).  

Assim, a música permeada pela lógica da indústria cultural, ao enquadrar a forma, 

“estiliza o conteúdo, fracionando suas partes de maneira que estas adquiram significado 

independente do todo, isto é, tenham um sentido em si, separado da totalidade da forma” 

(FRANÇA; OLIVEIRA, 2008). Nessa perspectiva, o indivíduo já não pode decidir com 

liberdade ao que lhe é apresentado. Tudo que lhe é oferecido é semelhante e idêntico. Na 

condição de entretenimento, essa música acaba por emudecer os homens e a vida musical 

passa a ser dominada por fetiches. O fetichismo da música opera uma regressão da audição 

que se relaciona com a produção, através dos mecanismos de difusão e propagação de 

informação e entretenimento (ADORNO, 1975). 

Cabe ressaltar que o rádio também foi considerado por Adorno (1995a) como um meio 

de comunicação pelo qual é possível estimular a reflexão e, consequentemente, a 

conscientização sobre o que está sendo produzido. De acordo com Carone (2003, p. 478), 

quando Adorno foi contratado pela rádio de Princeton para participar da seção de música 

clássica a fim de popularizá-la para crianças e jovens norte-americanos e utilizá-la com fim 

educativo, realiza um estudo “analítico do já consagrado programa de educação de música 

clássica pelo rádio”, demonstrando que o modo como a música clássica estava sendo 

produzida seguia as mesmas normas e regras da música estandardizada. Segundo a autora, ao 

realizar essa denúncia, o frakfurtiano, pela própria rádio, apresenta elementos do que 

autodenomina como música formativa capaz de constituir uma verdadeira experiência musical 

nos sujeitos.  
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Adorno (1975) considera que a boa música formativa dá ênfase à inter-relação entre a 

parte e o todo, não possibilitando a sua fragmentação, visto que leva o sujeito a imaginar, 

refletir, pensar sobre aquilo que está sendo ouvido. Acrescentam França e Oliveira (2008, p. 

3) que, sob essa lógica, “cada movimento musical é, geralmente, uma introdução ao final, o 

que confere à música erudita um constante estado de tensão favorável à sua própria 

dinâmica”. Além disso, asseveram os autores que na música erudita torna-se impossível a 

substituição de conteúdos por conceitos cobertos por estereótipos. Isso porque “as linhas que 

delimitam seus conteúdos são demasiado singulares, originais e bem definidas” (FRANÇA; 

OLIVEIRA, 2008, p. 4). Assim, ao utilizar a rádio para esse fim, Adorno admite o potencial 

dessa mídia para a educação no sentido de divulgação do esclarecimento. 

Com o surgimento da televisão, o alcance do rádio fica abalado. Segundo Amorim e 

Camargo (2010, p. 8), isso se deve à novidade que esse novo meio de comunicação trazia 

consigo: “a produção de imagens”. Explicitam os autores que a televisão passa a ser 

conhecida como um meio de comunicação mais completo e, a partir daí, radionovelas e 

radiojornais foram sendo substituídos por telenovelas e telejornais, estabelecendo-se como um 

novo modo de se perceber o mundo. A televisão era vista como uma mídia que possibilitava 

reunir pessoas em casa, uma mídia que facilitava o caráter social, pois reunia as famílias. As 

pessoas se encontram na sala de estar de suas casas, juntamente com seus vizinhos que ainda 

não eram possuidores do novo eletrodoméstico e como em um ritual se preparam para esperar 

a programação prometida (RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2003). Esse caráter social foi 

se perdendo na medida em que cada vez mais foram se acirrando os preceitos capitalistas de 

individualismo.  

Adorno (1995a) afirma que, mesmo que as pessoas se reúnam diante da televisão para 

assistir à programação, a predominância é não ter nada que contribua para a formação. Há a 

satisfação, em sua grande maioria, uma satisfação compensatória, mas logo essa satisfação 

ilusória gera frustração. Há, sim, a propagação de uma ideologia que incute nas pessoas uma 

falsa consciência, permeada por um conjunto de valores predeterminados. 

Assim como as outras mídias e produtos midiáticos a televisão e seus programas 

podem mediar fins educativos, fins pedagógicos se divulgassem informações capazes de 

possibilitar o esclarecimento. O fundamental é desenvolver “aptidões críticas, capazes de 

conduzir as pessoas, por exemplo, à capacidade de desmascarar ideologias” (ADORNO, 

1995a, p. 79), protegendo-os de identificações falsas “de um mundo que a mera forma de 

veículos de comunicação desta ordem já implica como um dado” (Ibidem, p. 80). 
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Contudo, na particularidade histórica do capitalismo, os produtos culturais perpetuam 

clichês, esquemas prontos que podem ser empregados indiscriminadamente tendo como única 

condição a aplicação ao fim a que se destinam, necessitando, portanto, serem repensados. 

“Inevitavelmente, cada manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais como as 

modelou a indústria em seu todo” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 119). A mídia 

realizou “maldosamente o homem como ser genérico. Cada um é tão somente aquilo mediante 

o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero exemplar” (Ibidem, p. 136). 

Assim, mesmo que o sujeito se apresente em sociedade como participativo, interagindo em 

diferentes ambientes, sentindo-se único, e com a sensação de que está realizando escolhas de 

maneira autônoma, na verdade se comporta como que espontaneamente em conformidade 

com aquilo que já lhe foi determinado na produção. Isso porque, em sociedade, sua função se 

torna apenas escolher as categorias dos produtos de massa fabricados para o seu tipo. 

Importante esclarecer também o lugar que as mídias exercem na continuidade da 

lógica capitalista no tempo livre, ocupando lugar especial no período em que o trabalhador 

está fora da instância do trabalho, mas totalmente permeado pela mesma racionalidade 

(ADORNO, 1995b). O lazer, o entretenimento, a diversão e o descanso representam 

momentos de não liberdade, pois guardam ligação com o seu oposto, o tempo do trabalho, 

havendo também o consumo de mercadorias. O tempo livre é, pois, permeado pela 

conformação de hábitos e comportamentos previamente definidos.  

O lazer é procurado por quem quer escapar do processo de trabalho mecanizado para 

se pôr novamente em condições de enfrentá-lo. Ao mesmo tempo, toda atividade que exija 

algum esforço intelectual logo é descartada (ADORNO, 1995b). Assim, depois de um dia 

estressante, chegar em casa, poder deitar no sofá e assistir à programação da TV, ou ouvir a 

música preferida no rádio, sem ser necessário “pensar”, faz com que esses meios de 

comunicação cumpram seu papel de satisfazer as necessidades imediatas do sujeito. Afirmam 

Horkheimer e Adorno (1985) que a indústria cultural é a indústria da diversão.  

 

Divertir significa estar de acordo. Divertir significa sempre: não ter que 

pensar nisso, esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A 

impotência é a sua própria base. É na verdade uma fuga, mas não, como 

afirma, uma fuga da realidade ruim, mas da última ideia de resistência que 

essa realidade ainda deixa subsistir. A liberação prometida pela diversão é a 

liberação do pensamento como negação. (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 135). 
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A indústria cultural investigada na década de 40 por Adorno e Horkheimer (1985), se 

comparada aos setores energético, químico e siderúrgico, era totalmente subordinada, mas, na 

atualidade, a indústria da cultura se delineia como um monopólio (DUARTE, 2008). Isso 

significa que é um segmento lucrativo diante de outros segmentos industriais.  

Cinema, rádio, televisão e internet agora fazem parte de grandes oligopólios da 

comunicação. Além do mais, a internet se consolida como o meio de comunicação em grande 

ascensão. Para Silva (2010, p. 21), essa ideia que nasceu em centro de pesquisas militares, 

passando por um período de incubação no meio acadêmico “até evoluir e alcançar a sua 

natureza de ferramenta de uso civil e democrático, [...] um meio eletrônico de comunicação e 

troca de dados em massa em tempo real”, permite a conexão ao mesmo tempo de vários 

outros meios de comunicação, constituindo-se, pois, como uma grande revolução.  

Essa mídia reúne pessoas por meio de tecnologias e políticas na web para compartilhar 

opiniões, ideias, experiências e perspectivas, por meio de 

 

imagens, áudio e vídeo em blogs, quadro de mensagens, podcasts, wikis, 

vlogse afins que permitem a interação entre os usuários. Além disso, o 

compartilhamento de conteúdos e travamento de diálogos/conversações são 

os grandes pilares das mídias sociais. Os interesses afins e similaridades 

temáticas norteiam a formação de redes estruturadas de usuários no 

ciberespaço. Estas redes se pautam, incentivam e estimulam a ação coletiva 

de seus membros via ferramentas como Orkut, Ning, Twitter, Facebook, 

MySpace, entre outros. (TERRA, 2010, p. 7). 

 

O avanço e o impacto das mídias se efetivam como processo social, atingindo todas as 

instâncias educativas formais e não formais. É importante esclarecer que os produtos culturais 

que se destinam à superficialidade e à produção de assimilação imediata não estão realizando 

a formação (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).  

 

A formação devia ser aquela que dissesse respeito – de uma maneira pura 

com seu próprio espírito – ao indivíduo livre e radicado em sua própria 

consciência, ainda que não tivesse deixado de atuar na sociedade e 

sublimasse seus impulsos. A formação era tida como condição implícita a 

uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, mais lúcido o todo. 

(ADORNO, 1996, p. 391-392). 

 

A crise se dá pela perda da experiência e pela automatização da razão. O homem que 

não tem consciência de si não terá consciência do outro e muito menos daquilo que diz 

respeito à coletividade. Segundo Horkheimer (2002), a razão instrumental exerce o 
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pensamento como meio no qual a classificação das situações e objetos são mais importantes 

do que conhecê-los em sua essência. Esse procedimento de razão é autoexplicativo e leva as 

pessoas a recusar tudo o que não se enquadra ao funcional, mediando a submissão. Assim 

“quanto mais as ideias se tornam automáticas, instrumentalizadas, menos alguém” as reflete 

(HORKHEIMER, 2002, p. 27). Essa condição não possibilita experiências formativas que 

instigam o sujeito a se abrir frente ao objeto e a se relacionar com o diferente (ADORNO, 

1995a). 

Desse modo, as mídias, na medida em que seus produtos culturais não aguçam a 

capacidade de inconformismo diante do posto, dificultam a capacidade de experiência e de 

reflexão. A ideia de uma cultura que constrói o presente ignorando o passado é uma das 

expressões mais danosas da pseudoformação. Isso quer dizer que 

 

os conceitos se reduziram a síntese das características que vários espécimes 

têm em comum. Pela denotação da semelhança, os conceitos eliminaram o 

incômodo de enumerar qualidades que servem melhor assim para organizar 

o material de conhecimento. São pensados como simples abreviações dos 

itens a que se refere [...]. É como se o próprio pensamento tivesse se 

reduzido ao nível do processo industrial, submetido a um programa estrito, 

em suma, tivesse se tornado uma parte e uma parcela da produção. 

(HORKHEIMER, 2002, p. 26). 

 

Nesse movimento, Adorno (1996, p. 139), em seu texto “Teoria da Semicultura”, 

enfatiza que “a formação cultural se converte em uma pseudoformação socializada, na 

onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não antecedem à 

formação cultural, mas a sucede”. Para esse autor, a formação cultural deveria se desenvolver 

pela criação de coisas que fazem com que o homem se realize como homem, quer dizer, pela 

música, literatura, arte, filosofia e até mesmo pelo ócio. É justamente a falta desses elementos 

na formação do sujeito que elevam o espírito a uma produção fragmentada produzindo, dessa 

forma, a sua pseudoformação. Esta leva à busca de ideais ou modelos, que se constituem num 

“conglomerado de noções ideológicas que se interpõem entre os sujeitos e a realidade” 

(ADORNO, 1996, p. 396). Nesse caso, 

 

A semiformação assenta-se parasitariamente no cultural lag. Dizer que a 

técnica e o nível de vida mais alto resultam diretamente no bem da 

formação, pois assim todos podem chegar ao cultural, é uma ideologia 

comercial pseudodemocrática. (ADORNO, 1996, p. 401). 
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Para Adorno (1996), a pseudoformação ajusta e assemelha o sujeito às determinações 

do mercado, ao contrário da formação cultural que pretende ser um processo de emancipação 

dos indivíduos com vistas à autonomia. A pseudoformação constitui, pois, sujeitos 

semicultos, que são os indivíduos bem informados. Contudo, suas informações são sempre 

adquiridas de maneira acrítica, sem que a capacidade de reflexão seja acionada. Assim, por 

inúmeros canais, se fornecem às massas bens de formação cultural. Porém, petrificados, estes 

ajudam a manter no lugar aqueles “para os quais nada existe de muito elevado ou caro. Isso se 

consegue ao ajustar o conteúdo da formação, pelos mecanismos de mercado, à consciência 

dos que foram excluídos do privilégio da cultura” (ADORNO, 1996, p. 390). 

Exclui-se, dessa forma, a possibilidade de resistência ao instituído e assim o sujeito se 

constitui em sociedade de maneira adaptada.  Segundo Adorno (1996, p. 391), a “adaptação é, 

de modo imediato, o esquema da dominação progressiva”. Nessa perspectiva, como 

consequência de um procedimento de aceitação ao existente, temos uma sociedade que 

compreende o igual com aparência de novidade, uma sociedade produtora de subjetividades 

que dissemina o pensamento conformista, uma sociedade livre de igualdades e de 

oportunidades, mas que oculta, de fato, as desigualdades sociais e as contradições 

constitutivas da realidade.   

Assim, para que a formação cultural ocorra como criação humana orientada pela 

liberdade de pensamento e pela criatividade humana, Adorno (1995a) afirma que é de extrema 

importância que o sujeito seja capaz de elaborar a memória e o passado. Para ele, “a 

elaboração do passado como esclarecimento é essencialmente uma tal inflexão em direção ao 

sujeito, reforçando a sua autoconsciência e, por esta via, também o seu eu” (Ibidem, p.17). 

Mas como ser capaz de elaborar o passado em uma sociedade em que as relações de 

produção são alienadas e fetichizadas e insistem em suprimir o passado? Para Adorno 

(1995a), a educação pode ser um caminho, mas, assim como há risco em assumir a cultura 

como um modelo pronto, é possível que ocorra o mesmo com a educação. 

 

Em relação a esta questão, gostaria apenas de atentar a um momento 

específico no conceito de modelo ideal, o da heteronomia, o momento 

autoritário, o que é imposto a partir do exterior. Nele existe algo de 

usurpatório. É de se perguntar de onde alguém se considera no direito de 

decidir a respeito da orientação da educação dos outros. As condições – 

provenientes do mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de não-

pensamento – em geral também correspondem a este modo de pensar. 

(ADORNO, 1995a, p.141). 
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Ancorados na concepção de educação adorniana, asseveramos com ele sobre a 

relevância de se considerar a constituição de “uma consciência verdadeira” (ADORNO, 

1995a, p.141). Essa possibilidade pressupõe que o exercício do pensamento se realize nas 

dimensões interior e exterior da existência humana, quer dizer, o conhecer a si e o conhecer e 

reconhecer o outro como dimensões constitutivas de uma realidade maior e mais complexa.  

Experiências intelectuais dessa natureza permitem o sujeito perceber a realidade de 

maneira crítica, não mais aceitando tudo que lhe é apresentado sem reflexão. O processo de 

constituição da autonomia não é algo linear e nem algo que se completa num dado momento, 

mas um processo que capacita o homem a pensar sobre as questões constitutivas de sua vida e 

realidade, sendo, sobretudo, um processo que o faz perceber e compreender as determinações 

que fazem a mediação de sua decisão.  

Adorno ajuda-nos a compreender o que significa afirmar que a educação é, em toda e 

qualquer forma que se realize, política, e por isso mesmo dela pode decorrer tanto 

heteronomia quanto autonomia e emancipação. Dialeticamente falando, é importante 

considerar os conflitos e as contradições constitutivas do que se define como educação. A 

“formação que conduziria à autonomia dos homens precisa levar em conta as condições que 

se encontram subordinadas à produção e à reprodução da vida humana em sociedade e na 

relação com a natureza” (ADORNO, 1995a, p. 19). 

Por esse motivo, Adorno (1995a) considera a importância de se elaborar o passado, 

pois o homem, como sujeito histórico, é capaz de compreender que a realidade é dialética. Ao 

elaborar o passado, pensando a história e os elementos que a fazem ser o que é no presente, o 

homem escapa da alienação. É nesse sentido que precisamos compreender que “emancipação 

significa o mesmo que conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre é 

simultaneamente uma comprovação dela mesma, e esta também envolve continuamente um 

movimento de adaptação” (ADORNO, 1995a, p.143). É claro que 

 

[...] A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 

adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém, 

ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de 

welladjustedpeople, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a 

situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes termos, 

desde o início existe no conceito de educação para a consciência e para a 

racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la no 

existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. (ADORNO, 1995a, 

p. 143-144). 
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Essa possibilidade permite que o sujeito seja capaz ao mesmo tempo de resistir à 

realidade e se adaptar a ela de maneira consciente. Esse devir humano é que constituirá uma 

consciência verdadeira. Assim, as diferentes instâncias educativas, tais como família, roda de 

amigos, festa, igreja e escola (ADORNO, 1996), são importantes ser problematizadas. 

 

[...] a educação por meio da família, [da escola e universidade, na medida em 

que estão voltadas para a formação de uma consciência crítica], teriam neste 

momento de conformismo onipresente, muito mais a tarefa de fortalecer a 

resistência do que fortalecer a adaptação. Pelo fato de que o processo de 

adaptação é tão desmesuradamente forçado por todo o contexto em que os 

indivíduos vivem, e a crítica a esse realismo supervalorizado parece ser uma 

das tarefas educacionais mais decisivas a ser implementada, contudo, na 

primeira infância. (ADORNO, 1995a, p. 144-145). 

 

A experiência formativa está relacionada diretamente com a capacidade de se abrir 

frente ao objeto e de se relacionar com o diferente, condição que possibilita um potencial no 

que se refere à transformação da realidade objetiva em que se encontra (ADORNO, 1995a).  

 

a experiência é um processo autorreflexivo, em que a relação com o objeto 

forma a medição pela qual se forma o sujeito em sua „objetividade‟. Nesse 

sentido, a experiência seria dialética, basicamente um processo de mediação 
(MAAR, 1995, p. 24).  

 

Isso significa que “a constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente 

na conscientização e, dessa forma, na dissolução desses mecanismos de repressão e dessas 

formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência” 

(ADORNO, 1995a, p. 150). Isso porque o sujeito, compreendido como totalidade concreta, 

não se constitui isolado, mas na dimensão das múltiplas determinações sociais, interagindo 

em coletividade recíproca e dialeticamente. 

Ao revelar o caráter contraditório das mídias e de seus produtos, Adorno (1986) 

pondera que, nas determinações concretas do capitalismo, as mídias e seus conteúdos 

culturais dificultam a possibilidade de formação. No entanto, para se resistir a isso, deve-se 

revelar as determinações desses impedimentos sem perder de vista sua estreita relação com a 

sociedade do capital, não assumindo, portanto, posturas imediatas e eufóricas em defesa das 

mesmas. Isso significa que 

 

Nos traços daquilo que é comparativamente sem jeito, sem conhecimento, 

incerto quanto a seu efeito, nisso é que se entrincheirou a esperança de que 

os assim chamados meios de comunicação de massa poderiam tornar-se algo 
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qualitativamente distinto. [...] no confronto com a indústria cultural, cujo 

padrão exclui o que não tenha sido previamente apreendido e mastigado, [...] 

obras que não dominam inteiramente sua técnica e que, por isso, deixam 

passar algo de incontrolado, de ocasional, têm o seu lado liberador. 

(ADORNO, 1986, p. 100-101). 

 

Para Adorno (1995a), é importante fazer uma reflexão sobre as contradições das 

mídias em relação à formação. Muitas das mídias, já em sua origem, carregam essa 

contradição. É necessário dizer que as mídias e seus produtos culturais, no modelo de 

produção industrial, tendem a não cumprir a função de esclarecimento, além do mais não se 

pode deixar de levar em conta que seus produtos são destinados a um sujeito que já tem sua 

experiência de pensamento comprometida. O autor considera que, predominantemente, as 

mídias seguem uma racionalidade técnica voltada para adaptações ao invés de desenvolver 

nos sujeitos experiências com vistas à resistência.  

Desse modo, percorrendo esse questionamento e interesse sobre a relação dos estudos 

entre mídia e educação no Brasil e o que essas investigações apontam dessa relação para o 

processo formativo do sujeito, desenvolveremos o próximo capítulo.  
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Capítulo II 

Análise dos trabalhos que discutem mídia no GT 16 de Educação e Comunicação da 

ANPED entre 2004 e 2013 

 

2.1 Aspectos introdutórios de seleção e análise dos trabalhos 

  

 
 

Inicialmente, realizamos o levantamento de todos os trabalhos completos do GT 16 de 

Educação e Comunicação da Anped entre 2004 e 2013, chegando a um quantitativo de 202 

produções, conforme evidencia a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Total dos trabalhos completos publicados no GT 16 por ano e edição entre 2004 e 

2013 

EDIÇÃO E ANO 

 

27ª                

2004 

 

28ª                  

2005 

 

29ª                      

2006 

 

30ª                    

2007 

 

31ª                    

2008 

 

32ª                       

2009 

 

33ª                     

2010 

 

34ª                     

2011 

 

35ª                      

2012  

 

36ª                     

2013 
TOTAL 

18 28 18 20 25 22 15 22 14 20 202 

Fonte: Site Anped (Elaboração da autora). 

 
 

 Feito esse levantamento, a fim de identificar os trabalhos que debatiam sobre mídia, 

elegemos alguns descritores que considerassem tanto as mídias e as produções culturais já 

sistematizadas em outros estudos como a diversidade de campos da mídia, tais como o 

editorial, fonográfico, televisivo, radiofônico, cinematográfico e publicitário. Desse modo, 

selecionamos os descritores mídia, televisão, cinema, vídeo, internet, revista, jornal, 

videogame, filme, site, chat, software, redes sociais, música, novela, quadrinhos e jogos 

eletrônicos. 

Para identificar os descritores, inicialmente consideramos a autodenominação do 

próprio autor, ou seja, a existência da palavra no resumo e nas palavras-chave do trabalho. 

Desse modo, assumimos a leitura dos resumos, já que eles podiam conter aspectos capazes de 

traduzir e evidenciar o que o autor quis transmitir em seu trabalho (FERREIRA, 2002). No 

entanto, observamos que alguns resumos não apresentavam elementos suficientes para 

análise. Confirmamos, como afirma Porto (2008), que os resumos, muitas vezes, não 

esclarecem o contexto em que acontecia a pesquisa, se as pesquisas eram qualitativas ou 

quantitativas e quais os objetivos e referenciais teóricos. Também identificamos que, dos 202 

trabalhos, apenas 134 possuíam resumos. Esses 56 trabalhos que não apresentavam resumos 
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referem-se à 27ª (2004) e à 28ª (2005) edições da Anped. Além do mais, dos 202 trabalhos, 63 

textos não tinham palavras-chave. Nesse sentido, entendemos que realizar a análise pela 

leitura dos resumos e de suas palavras-chave seria insuficiente. Por esses limites, decidimos 

assumir a leitura ampla dos trabalhos completos do GT 16 a fim de identificar quais os 

trabalhos possuíam as palavras elencadas. Seguindo esse critério, chegamos a 190 produções, 

conforme evidencia a tabela a seguir: 

Tabela 2 – Total de trabalhos completos selecionados no GT 16 que discutem mídia entre 

2004 e 2013 

EDIÇÃO E ANO 

27ª                

2004 

28ª                  

2005 

29ª                      

2006 

30ª                    

2007 

31ª                   

2008 

32ª                       

2009 

33ª                     

2010 

34ª                     

2011 

35ª                      

2012  

36ª 

2013 
TOTAL 

15 26 16 18 24 21 15 22 14 19 190 

Fonte: Site Anped (Elaboração da autora). 
 

 

Doze trabalhos não foram selecionados, 11 por não abordarem a discussão pretendida 

e 1 por não ter sido publicado no site do GT 16 da Anped. Os 11 trabalhos referiam-se a 

questões sobre o desenho de colorir e o ato de desenhar como elemento de cognição e 

comunicação para crianças surdas (DUARTE, 2004); à educação de surdos a partir da 

comunicação escrita (LEMOS, 2007); ao livro de arte para crianças cegas como possibilidade 

de ampliação de experiências estéticas (LEITE, 2004); à relação das escolas com museus de 

arte como formação cultural e artística para crianças (MOURA, 2005); à popularização do 

conhecimento científico em um museu de anatomia humana (SILVA; CARNEIRO, 2006); à 

função social da linguagem na educação (RATTO; HENNING, 2009); às concepções de 

linguagem nos manuais de ensino de educação física (MARAGON; BUFREM, 2007); ao 

estudo sobre ciência e sociedade no grupo de pesquisa do CNPQ de educação e comunicação 

(MOSTAFÁ; HOERPS, 2004); à relação entre  cultura lúdica e consumo mediado por jogos 

de carta yugioh (SALGADO; JOBIM, 2005); à experiência estética da imagem corporal como 

produção de subjetividades (FARINA, 2006); e um estudo sobre a ONG Parceiros 

Voluntários (LUBISCO; SARAIVA, 2013). 

Feita a seleção dos 190 trabalhos, para analisar os elementos que articulavam as 

discussões sobre mídias elaboramos uma planilha de análise (Apêndice A), dividida em 

blocos, que procurou investigar questões que envolvessem a temática em estudo. A planilha 

evidenciou, no primeiro bloco: região, estado e instituição de ensino onde o trabalho foi 

produzido; segundo bloco: caracterização do trabalho, como objetivos, aspectos 

metodológicos e instância educativa das discussões sobre mídia (formal – instituições 
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escolares), ou (informal – instituições que realizam processos de socialização educacionais), 

níveis de ensino (básico ou superior); etapas de ensino, modalidade de ensino e rede de ensino 

estudada (pública, privada ou pública e privada); terceiro bloco: temáticas abordadas, aspectos 

epistemológicos/teóricos e autores/teóricos mais referendados; o quarto bloco investiga a 

discussão sobre as mídias e os produtos, ou seja, qual o meio de comunicação que transmite 

mensagens e informações (televisão, cinema, vídeo, rádio, jornal, revista, internet e 

videogame), e quais os produtos midiáticos abordados no interior dessas mídias (novelas, 

redes sociais, chat, sites, matérias, blogs, filmes, música, quadrinhos e jogos eletrônicos); e 

qual a posição que os autores estabelecem na relação entre mídia e educação. 

Para catalogação e análise dos trabalhos, seguimos a autodenominação do autor, 

quando ele explicitava claramente no texto os elementos pesquisados. Nos casos em que não 

era possível realizar a autodenominação dos itens elencados na planilha, a fim de identificá-

los, consideramos assim como Soares (1991) sua recorrência e individualidade. 

A autodenominação possibilitou identificarmos os seguintes aspectos: as regiões do 

país, estados e instituições onde os trabalhos foram produzidos; os níveis de educação; as 

etapas de ensino; as modalidades de ensino; as redes de ensino estudadas; aspectos 

epistemológicos/teóricos e metodológicos das pesquisas. Pela recorrência e individualidade 

identificamos os objetivos; as temáticas encontradas; os tipos de educação formal (instituições 

escolares), ou informal (instituições que realizam processos de socialização educativos) os 

autores referências mais utilizados; as mídias e os produtos midiáticos encontrados; e a 

relação que o autor estabelece entre mídias e educação.  

2.2 Região, Instituição e Estado dos trabalhos completos que discutem mídia no GT 16 

da ANPED 

 

 

 

Os 190 trabalhos estão vinculados a 61 instituições de ensino. Vale ressaltar que 87 

trabalhos (46%) estão na região Sudeste do Brasil e em 27 instituições (UERJ, UFJF, UFRJ, 

UNESP, USP, PUC-RIO, UNICAMP, UNESA, PUC-SP, UFSCAR, UNIGRANRIO, 

UNISO, PUC – CAMPINAS, UNOESTE, CEFET-MG, UNI-ITAÚNA, UNISAL, UFLA, 

UFSJD, UGB, IFRJ, UAM, UEMG, UFMG, FIOCRUZ, UNIRIO, UFES); 70 trabalhos 

(37%), na região Sul, que se distribuem em 17 instituições (UFSC, ULBRA, UFRGS, 

UDESC, UNISINOS, FEEVALE, UFPEL, PUC-RS, UEPG, UERGS, UFPR, UNESC, PUC-

PR, IFRS, UFSM, UCS, Centro Universitário Metodista – IPA); 23 trabalhos, na região 

Nordeste, que se distribuem em 10 instituições (UFBA, UFPE, UFRN, UFC, UFAL, UECE, 
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UNEB, UNIT, UEFS, UEPB; e 10 trabalhos (5%) na região Centro-Oeste em 7 instituições 

(UNB, UFG, UCG, UCDB, UFMT, UEMS, UEG), conforme evidencia a tabela a seguir: 

 

Tabela 3 – Trabalhos que discutem mídias por região e instituição no GT 16 entre 2004 e 

2013 

QUANTIDADE E 

% POR 

REGIÃO 

INSTITUIÇÕES 
SIGLA DAS 

INSTITUIÇÕES 

QUANTIDADE POR 

INSTITUIÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDESTE 

87 (46%) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro  UERJ 22 

Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 7 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 6 

Universidade Estadual Paulista UNESP 6 

Universidade de São Paulo USP 5 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RIO 5 

Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 5 

Universidade Estácio de Sá UNESA 4 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP 4 

Universidade Federal de São Carlos UFSCAR 3 

Universidade do Grande Rio UNIGRANRIO 2 

Universidade de Sorocaba UNISO 2 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas PUC - CAMPINAS 2 

Universidade do Oeste Paulista UNOESTE 1 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG 1 

Universidade de Itaúna UNI-ITAÚNA 1 

Centro Universitário Salesiano de São Paulo UNISAL 1 

Universidade Federal de Lavras UFLA 1 

Universidade Federal de São João Del-Rei UFSJD 1 

Centro Universitário Geraldo Di Biase UGB 1 

Instituto Federal do Rio de Janeiro IFRJ 1 

Universidade Anhembi Morumbi UAM 1 

Universidade do Estado de Minas Gerais  UEMG 1 

Universidade Federal de Minas Gerais  UFMG 1 

Fundação Oswaldo Cruz  FIOCRUZ 1 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  UNIRIO 1 

Universidade Federal do Espírito Santo UFES 1 

SUL 

70 (37%) 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 15 

Universidade Luterana do Brasil ULBRA 13 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 11 

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 7 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS 5 

Federação de Estabelecimento de Ensino Superior em Novo 

Hamburgo 
FEEVALE 4 

Universidade Federal de Pelotas UFPEL 3 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUC-RS 3 

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG 1 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul UERGS 1 

Universidade Federal do Paraná UFPR 1 

Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC 1 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUC-PR 1 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul  IFRS 1 

Universidade Federal de Santa Maria UFSM 1 

Universidade Caxias do Sul UCS 1 

Centro Universitário Metodista, Instituto Porto Alegrense CUM- IPA 1 

http://www.uerj.br/
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NORDESTE 

23 (12%) 

 

Universidade Federal da Bahia UFBA 5 
 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE 4 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN 3 

Universidade Federal do Ceará UFC 3 

Universidade Federal de Alagoas UFAL 2 

Universidade Estadual do Ceará UECE 2 

Universidade do Estado da Bahia UNEB 1 

Universidade Tiradentes UNIT 1 

Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS 1 

Universidade Estadual da Paraíba UEPB 1 

CENTRO-

OESTE 

10 (5%) 

Universidade de Brasília UNB 3 

Universidade Federal de Goiás UFG 2 

Universidade Católica de Goiás UCG 1 

Universidade Católica Dom Bosco UCDB 1 

Universidade Federal de Mato Grosso UFMT 1 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul UEMS 1 

Universidade Estadual de Goiás UEG 1 

100% Total 190 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 

 
 

A análise mostra que, das 190 produções apresentadas, 157 trabalhos, ou seja, 83% 

foram produzidos nas regiões Sudeste e Sul, havendo uma concentração predominante dos 

estudos nessas duas regiões. A produção maior da região Sudeste concentra-se na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, envolvendo um montante de 22 trabalhos, 

ou seja, 14 % dos 157. 

 Já na região Sul, o número maior de trabalhos apresentados se distribui em 3 

instituições: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (15 – 9%), Universidade 

Luterana do Brasil – ULBRA (13 – 8%), Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS (11 – 7%), que juntas representam 24% do total de 157 trabalhos. Nas outras 2 

regiões, Nordeste e Centro-Oeste, não aparece nenhuma instituição com produção 

significativamente elevada em comparação às outras instituições. 

Em se tratando dos estados onde os trabalhos foram produzidos, observamos que, do 

quantitativo de 87 da região Sudeste, 44 (50%) foram elaborados por instituições do Rio de 

Janeiro: UERJ, UFRJ, PUC-RIO, UNESA, UNIGRANRIO, UGB, IFRJ, UAM, FIOCRUZ, 

UNIRIO; 29 (34%), por instituições do estado de São Paulo: UNESP, USP, UNICAMP, 

PUC-SP, UFSCAR, UNISO, PUC-CAMPINAS, UNOESTE; 13 (15%), por instituições de 

Minas Gerais: UFJF, UFLA, UFSJD, UEMG, UFMG, CEFET-MG, UNI-ITAÚNA; e 1 

trabalho (1%) em instituição do Espírito Santo, UFES. 

Na região Sul, observamos que, dos 70 trabalhos produzidos, 44 (62%) foram 

elaborados pelo estado do Rio Grande do Sul, nas instituições ULBRA, UFRGS, UNISINOS, 

FEEVALE, UFPEL, PUC-RS, UERGS, IFRS, UFSM, UCS, CUM-IPA; 23 (34%) foram 
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produzidos no estado de Santa Catarina, pela UFSC, UDESC e UNESC; e 3 trabalhos (4%) 

foram produzidos pelo estado do Paraná. 

No Nordeste, observamos que, dos 23 trabalhos produzidos nessa região, 7 (30%) 

foram elaborados no estado da Bahia, pela UFBA, UNEB e UEFS; 5 (22%), no estado do 

Ceará, pela UFC e UECE; 4 (18%), no estado de Pernambuco, pela UFPE; 3 (13%), no estado 

do Rio Grande do Norte, pela UFRN; 2, no estado de Alagoas, pela UFAL (9%);  1, no estado 

de Sergipe, pela UNIT (4%); e 1 (4%) no estado da Paraíba (UEPB). 

Já na região Centro-Oeste, dos 10 trabalhos, 4 (40%) foram elaborados no estado de 

Goiás, pelas instituições UFG, UEG e UCG; 3 (30%), em Brasília, pela UNB; 2 (20%), no 

estado de Mato Grosso, pela UFMT e UEMT; e 1 (10%) trabalho no estado de Mato Grosso 

do Sul, pela UCDB.  

Observamos que a região Norte não apresentou nenhuma publicação que discutisse 

mídia nesse GT durante o período analisado. Outra questão é que, se considerarmos a 

proporção de trabalhos por estado e instituição, encontramos uma distribuição maior por 

estado e instituição na região Nordeste e Centro-Oeste do que na Sudeste e Sul. Na região 

Sudeste, o estado do Rio de Janeiro, representado pela UERJ, apresenta significativamente um 

maior número de trabalhos; e, na região Sul, os trabalhos concentram-se mais no estado de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, representados em especial por três instituições. 

2.3 Instância educativa em que é realizada a problematização da relação entre mídia e 

educação nos trabalhos completos selecionados do GT 16 

 

Dos 190 trabalhos que discutem mídias, analisamos, por meio da recorrência e 

individualidade, que 168 (88%) estão relacionados à educação formal, ou seja, a instituições 

escolares, podendo ter como campo de ensino a escola ou a universidade, 16 (9%) trabalhos 

relacionam-se à educação informal, ou seja, a instituições que realizam processos de 

socialização educativos; e em 6 (3%) trabalhos não foi possível identificar a instância 

educativa, pois eram discussões mais teóricas. Assim, os estudos sobre as mídias ocorriam em 

termos mais gerais ou não forneciam elementos para identificar qual o tipo de educação.  

O aprofundamento da caracterização do ensino formal, ou seja, dos dados que 

revelassem de forma mais específica onde estava se dando as discussões nessa instância 

educativa, tais como rede de ensino, nível e etapa de ensino, foram identificadas por 
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autodenominação dos autores, pois são questões que a análise feita pela recorrência e 

individualidade da informação poderia alterar a realidade.  

Dos textos que foram possíveis identificar por autodenominação a discussão sobre 

mídia no ensino formal, encontramos as seguintes redes de ensino: ensino público (24 

trabalhos), ensino público e privado (4 trabalhos), e ensino privado (2 trabalhos). E em 117 

textos só foi possível saber que se tratava de ensino formal, embora o autor não tenha 

autodenominado a rede de ensino. 

Também, pela autodenominação, identificamos qual o nível de ensino mais discutido 

nesse grupo de trabalho. Dos 168 trabalhos relacionados à educação formal, 64 discutem as 

mídias no ensino superior. Desse quantitativo, 32 textos referem-se à modalidade de ensino a 

distância, sendo esta a única modalidade de ensino citada durante o período analisado, o que 

demonstra o interesse das pesquisas desse GT com relação a essa modalidade. Além disso, 

percebemos que 34 trabalhos analisam a educação básica, conforme evidencia a tabela a 

seguir: 

 

Tabela 4 - Níveis de ensino da Educação Formal nos quais as discussões sobre as mídias no 

GT 16 são realizadas entre 2004 e 2013 

Educação formal Quantidade 

Não autodenominam o nível de ensino 70 

Educação Superior 64 

Educação Básica 34 

TOTAL = 168 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 

 

Cabe ressaltar que a quantidade de trabalhos em que o nível de ensino não foi 

identificado por autodenominação é bastante elevada, ou seja, significativa. Dos 168 trabalhos 

que realizavam discussão sobre mídia relacionada à educação formal, 70 não autodenominam 

qual o nível de educação tratado. Sabemos que a catalogação desses trabalhos poderia mudar 

a realidade do foco de interesse do nível do ensino formal no qual as discussões sobre as 

mídias aconteceram. No entanto, como respeitamos rigorosamente o que o autor indicou, se 

ele não deixou claro o nível de educação em que a discussão se dava, esse não foi catalogado. 

Seguindo o critério da autodenominação, nos trabalhos em que foi possível identificar 

qual o nível de ensino em que as discussões sobre mídia eram realizadas, observamos que o 

GT 16 tem a tendência de debater a relação entre mídia e educação no ensino superior. Porém, 
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como foi observado acima, essa tendência podia ser alterada caso tivesse havido a 

autodenominação dos trabalhos não identificados.  

No que se refere às etapas de ensino investigadas, dos 64 trabalhos que debatem sobre 

mídia no ensino superior, 54 autodenominam a etapa. Dos 54 que autodenominam a etapa de 

ensino, 37 trabalhos discutem mídia na graduação, 14 na formação continuada e 3 na pós-

graduação, conforme evidencia a tabela a seguir: 

 

Tabela 5 - Etapas de ensino da Educação Superior nas quais as discussões sobre as mídias no 

GT 16 são realizadas entre 2004 e 2013 

Etapas de Ensino  Quantidade 

Graduação 37 

Formação Continuada 14 

Não autodenominou a etapa 10 

Pós-Graduação 03 

TOTAL  64 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 

 

Na graduação, dos 37 trabalhos, identificamos 19 que analisam a função das mídias e 

de seus produtos midiáticos (TOSTA, SANTOS, 2008; SOBREIRA, MORAES, FERREIRA, 

2008; FREITAS, 2009); a leitura de imagens fotográficas (FERNANDES, 2004, 2012); 

materiais didáticos digitais na mídia internet (RODRIGUES, MESQUITA, 2012), interações 

que ocorrem em blogs de ensino, (MARGARITES, SPEROTTO, 2011); mídias como 

instrumento de mediações pedagógicas (CARVALHO, 2005; SILVA, 2009; SILVA, 

FABRIS, 2010; LUCKMAN, 2007; ZANCHETTA, 2005); formação inicial do ator e do 

professor (ALCÂNTARA, 2005; NUNES, 2005; BRUNO, SILVA, 2005; LARA, 

QUARTIEIRO, 2011); e a relação de professores/tutores com alunos (VILARES, SILVA, 

2005; ROCHA, 2011; VIEIRA NETO, BRUNO 2013). 

Ainda na graduação, identificamos 18 trabalhos que se relacionam à modalidade de 

ensino a distância, investigando a possibilidade de implementação de cursos à distância em 

uma instituição do ensino superior (TORRES, 2004; BORGES, 2007; MALLMANN, 2008; 

CERNY, 2010); a formação inicial de professores e a relação entre professor e aluno 

(MARTINS, GALDINO, 2006; PESCE, 2007; BRANCO, OLIVEIRA, 2008; BORGES, 

2008; CERNY, LAPA, 2011; SCHNEIDER, MORAES, 2009; GRUTZMANN, DEL-PINO, 

2013); os modos como estudantes da graduação utilizam a educação a distância 

(KRATOCHWILL, 2007); a análise de conteúdo da representação da educação à distância em 
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revistas de circulação nacional (SABBATINI, 2013); a internet como instrumento cultural em 

fóruns de aprendizagem (RAMOS, 2005); os critérios de avaliação e qualidade em cursos 

online (VERSUTI, 2004); as discussões sobre ambientes virtuais de aprendizagem online 

(OLIVEIRA, 2009); significações sobre corporeidade nessa modalidade de ensino 

(SARAIVA, 2011); e um trabalho estuda a construção da autonomia intelectual de alunos em 

ambientes informatizados (BRUM, MENDES, 2005). 

Dos 14 trabalhos que discutem mídia na formação continuada, 9 debatem os sentidos 

atribuídos à formação de professores quando expostos à modalidade de ensino a distância 

(PESCE, 2005, 2008, 2007; BARREIRO-PINTO, SILVA, 2008; RINALDI, DAL-FORNO, 

REALI, 2009; LOPES, 2011); as práticas de letramento digital em contextos escolares 

(CORRÊA, 2005; ABRANCHES, 2004); as causas da evasão em cursos a distância de um 

programa empresarial (MACHADO, BORGES, 2011). Os outros 5 trabalhos tratam sobre a 

pedagogia da comunicação na formação de professores (PINTO, 2004); a cibercultura 

(FREITAS, 2005); os sentidos atribuídos à formação de professores quando são expostos ao 

cinema documentário (RODRIGUES, 2013); e a influência das mídias na formação 

continuada de professores (FANTIN, RIVOLTELLA, 2010; BRITO, 2010). 

Na pós-graduação, identificamos 1 trabalho que analisa as tecnologias da informação e 

comunicação em teses e dissertações (BARRETO, LEHER, GUIMARÃES, MAGALHÃES, 

2005); 1 trabalho que investiga a interação de alunos em uma disciplina da pós-graduação no 

ensino a distância mediado por um ambiente virtual de aprendizagem (FRANCISCO, 

MACHADO, AXT, 2004); e 1 trabalho que discute o uso que alunos e professores fazem das 

tecnologias da informação e comunicação (PETARNELLA, 2008).     

Dos 10 trabalhos que não autodenominaram a etapa do ensino superior, 5  textos se 

autodenominaram como campo de estudo a modalidade de ensino a distância, discutindo 

questões sobre o surgimento e disseminação da EAD (SARAIVA, 2009) e como ela pode ser 

utilizada com vistas à autonomia e formação crítica do sujeito (LAPA, 2007; RUIZ, 2004); o 

uso do Second Life como um ambiente virtual de aprendizagem (MATTAR NETO, 2008); e a 

contribuição de espaços e recursos de ambientes virtuais para aprendizagem de uma disciplina 

a distância (YOUNG,  BATISTA, BORGES, BORGES NETO, 2011). Isso demonstra mais 

uma vez o interesse na modalidade de ensino EAD.  

Dos 34 trabalhos que discutem a mídia na educação básica, 18 autodenominam a etapa 

de ensino investigada e 16 não autodenominam. Dos 18 trabalhos, 13 discutem mídia no 

ensino fundamental, 4, no ensino médio e 1, na educação infantil.  
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Tabela 6 - Etapas de ensino da Educação Básica nas quais as discussões sobre as mídias no 

GT 16 são realizadas entre 2004 e 2013 

Etapas de Ensino  Quantidade 

Não autodenominam a etapa 16 

Ensino Fundamental 13 

Ensino Médio 4 

Educação Infantil 1 

TOTAL 34 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 

 

 Os 13 trabalhos referentes ao ensino fundamental analisam as mediações das mídias 

no ambiente escolar (PEREIRA, 2008; FERREIRA, 2012); a produção de imagens e 

narrativas no cotidiano escolar (OLIVEIRA, 2007; FERNANDES, SILVA, 2004; 

BARRETO, GUIMARÃES, 2011; FERRARINI, SALGADO, 2013); a relação com a cultura 

midiática no Brasil (SETTON, 2005; OLIVEIRA, 2005; COUTINHO, 2009); os sentidos das 

crianças com relação a filmes (SILVA, 2008; DOMINGUES, FRESQUET, 2013); o consumo 

de artefatos escolares divulgados pela mídia (SCHIMIDT, PETERSEN, 2013); e a relação da 

internet com o ensino-aprendizagem (RAMOS, QUARTIEIRO, 2005). 

Os 4 trabalhos que debatem a mídia no ensino médio analisam a utilização das 

tecnologias digitais por alunos no laboratório de informática (JUNQUEIRA, 2009); o uso do 

jornal e de novas tecnologias em sala aula (PAROLI, ALMEIDA, 2006; SILVA, COUTO, 

2010); e os mosaicos linguísticos produzidos em sala de aula com o auxílio das mídias 

(SIMÕES, 2006). Apenas 1 trabalho discute a etapa de ensino da educação infantil analisando 

a relação da criança com a internet (GIRARDELLO, 2005). 

Já os 16 trabalhos que discutem as mídias na educação informal, 13 tematizam as 

mídias relacionadas a momentos de entretenimento, lazer e/ou tempo livre. São estudos que 

discutem elementos da cultura midiática no cinema (MARCELLO, 2006, 2008, 2010), em 

peças publicitárias (SANTOS, 2011); em comemorações de aniversários de crianças e em 

festa de música eletrônica (SANTOS, PEREIRA, 2011; BORTOLAZZO, 2011); analisam a 

cultura midiática japonesa expressa nos “animencontros” e nos “mangás” (FERNANDES, 

2006; FERREIRA, OSWALD, 2009; MACHADO, 2009); os dispositivos sonoros portáteis 

ouvidos em ônibus e trens, em relação com a identidade juvenil (LACERDA, 2011; 

QUADROS, 2013); e as representações sociais veiculadas pela mídia e suas implicações no 

processo educativo (SILVA, 2005; BARRETO JUNIOR, PUGGIAN, FÉLIX, 2013).  Dois 

trabalhos discutem a mídia em ambientes institucionais de moradia, com discussões sobre 
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jovens ex-moradores de rua em situação de abrigo (SOUZA, 2011); e sobre as experiências 

produzidas por jovens moradores de uma favela a partir de uma TV comunitária produzida 

por uma ONG (LEITE, 2006); e 1 trabalho discute a virtualização de espaços de cultura e 

arte, como o museu, por meio de curadorias virtuais (LOPES, 2013). 

No que diz respeito à instância educativa em que a mídia é problematizada, 

observamos que há tendência desse GT de se discutir as mídias no ensino formal, no nível 

superior na etapa de ensino da graduação, e no nível da educação básica na etapa do ensino 

fundamental. Vale ressaltar que, devido ao grande número de trabalhos não autodenominados, 

tanto no nível de ensino como na etapa da educação, essa realidade pode ser outra, 

merecendo, portanto, ser aprofundada em sua análise. Além disso, observamos que, no nível 

de educação superior, a modalidade de ensino a distância é bastante discutida, o que mostra o 

interesse das pesquisas desse GT com relação a essa modalidade de ensino. 

2.4 Aspectos metodológicos dos trabalhos analisados no GT 16 de Educação e 

Comunicação da Anped entre 2004 e 2013 

 

A metodologia, segundo Minayo (2001, p. 14) é o caminho do pensamento e da 

prática exercida nas abordagens da realidade, ou seja, “a metodologia inclui simultaneamente 

a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 

sensibilidade)”.  

Observamos que os 190 trabalhos analisados explicitam os seus objetivos. Porém, para 

classificação dos aspectos metodológicos (abordagem da pesquisa, tipo de pesquisa e 

instrumento de coleta de dados) dos trabalhos completos que discutem mídia, publicados no 

GT 16, elegemos o critério de autodenominação, no sentido de respeitar a metodologia 

seguida pelo pesquisador. 

Dos 190 trabalhos que discutem mídia, 42 (22%) se autodenominam e 148 (78%) não. 

Dos 42 textos, 29 (69%) apresentam a abordagem qualitativa; 10, quali-quantitativa (24%); e 

3 (7%), quantitativa. Esse resultado demonstra que a abordagem metodológica mais utilizada 

nesse grupo de pesquisa tende a ser qualitativa. 

Dos 190 trabalhos, 47 (25%) autodenominam o tipo de pesquisa e 143 (75%) não 

autodenominam. Dos 47 que autodenominam o tipo da pesquisa, 9 (19%) são estudo de 

campo; 8 (17%), estudo exploratório; 8 (17%), estudo de caso; 6 (14%), estudo etnográfico; 4 

(9%), pesquisa participante; 3 (6%), pesquisa-ação; 3 (6%), várias (intervenção bibliográfica, 
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ação e etnográfica); 2 (4%), estudos teóricos; 2 (4%), pesquisa documental e 2 (4%), pesquisa 

bibliográfica. 

No que se refere aos instrumentos de coleta de dados, dos 190 trabalhos, 55 (29%) 

autodenominam os instrumentos de pesquisa e 135 (71%) não. Dos 55 textos em que os 

autores autodenominam os instrumentos de coleta de dados usados nas pesquisas sobre mídia, 

24 (44%) utilizam vários instrumentos, tais como entrevista, questionário, observação, 

observação participante e entrevista; 12 (22%), observação; 9 (16%), questionário; 9 (16%), 

entrevista; e 1 (2%), observação participante. 

Observamos a dificuldade de delinear o aspecto metodológico dos trabalhos como um 

todo, pois alguns deles autodenominam o tipo de pesquisa, mas não autodenominam o 

instrumento e/ou a abordagem metodológica ou só autodenominam um elemento 

metodológico. A explicitação dos objetivos auxiliou-nos a delinear a temática e a perceber 

qual o caminho que a discussão sobre mídia iria seguir, mostrando o quanto foi importante a 

presença dessa informação. No entanto, como a abordagem metodológica foi realizada por 

autodenominação, a grande maioria dos trabalhos não apresentou os dados para catalogação 

ou não deixava claro algum elemento metodológico. Desse modo, foram muitos trabalhos não 

catalogados. Mesmo sabendo que esse número foi significativo e que pode mudar a realidade, 

como respeitamos rigorosamente o que o autor indicou, se ele não deixou claro qual o tipo da 

pesquisa, esse não foi catalogado. Essa questão dificultou a análise dos aspectos 

metodológicos dos trabalhos como um todo e o entendimento do caminho da pesquisa, dos 

passos da pesquisa, que o autor traçou em sua investigação.  

Ainda assim, a partir dos dados identificados, foi possível indicar como tendência, que 

há predominância de pesquisas qualitativas que envolvem vários tipos de pesquisa, tais como 

estudo de campo, estudo exploratório, estudo de caso e estudo etnográfico, e ainda vários 

instrumentos, tais como entrevista, questionário, observação e observação participante.  

2.5 Temáticas encontradas nos trabalhos que discutem mídia no GT 16 entre 2004 e 

2013 

 

Para identificação dos temas, pautamo-nos no critério da ideia recorrente no texto, da 

profundidade da discussão e de sua individualidade, ou seja, consideramos a ideia central que 

circulava na discussão do texto. Seguindo esse critério, dos 190 trabalhos analisados, 

chegamos a um total de 15 temáticas: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com 

28 (15%) trabalhos; Infância com 21 (11%); Relação entre comunicação e educação com 18 
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(9%); Juventude com 18 (9%); Formação e prática docente com 17 (8%); Educação à 

distância (EAD) com 15 (8%); Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com 13 (7%); 

Cinema com 13 (7%); Ciberespaço/Cibercultura com 10 (5%); Relação entre professor e 

aluno com 9 (5%); Televisão com 8 (4%); Imagem e educação com 7 (4%); Jornal impresso 

com 7 (4%); Jogo eletrônico com 4 (3%); e Corpo com 2 (1%). Isso é evidenciado na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 7– Temas dos trabalhos que discutem mídias no GT 16 entre 2004 e 2013 

TEMAS 

QUANTIDADE DE TRABALHOS POR ANO 

TOTAL % 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação (TICs) 

4 3 1 1 2 1 4 5 2 5 28 15% 

Infância 1 2 3 2 5 0 2 1 3 2 21 11% 

Relação entre 

Comunicação e Educação 
1 6 2 2 3 2 1 0 0 1 18 9% 

Juventude 0 0 2 0 1 4 3 4 1 3 18 9% 

Formação e Prática 

Docente 
1 6 0 1 3 2 2 1 1 0 17 8% 

Educação a Distância 
(EAD) 

1 1 1 3 3 1 1 3 0 1 15 8% 

Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) 
3 3 0 1 3 0 0 2 1 0 13 7% 

Cinema 1 0 1 2 3 3 0 0 0 3 13 7% 

Ciberespaço/Cibercultura 2 0 0 1 0 2 0 1 2 2 10 5% 

Relação professor/aluno 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 9 5% 

Televisão 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 8 4% 

Imagem e educação 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 7 4% 

Jornal impresso 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 7 4% 

Jogo eletrônico 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 3% 

Corpo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1% 

TOTAL 15 26 16 18 24 21 15 22 14 19 190 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 

 

A temática “Tecnologias da Informação e Comunicação” (TICs) foi identificada em 

28 trabalhos e envolve discussões sobre as tecnologias produzidas por meio da rede, 

considerando os hardwares e softwares na veiculação da informação e da comunicação, tanto 

para a produção e divulgação da informação como para o processo de ensino e aprendizagem 

(NUNES, 2005). No geral, os trabalhos debatem sobre produção de sentido, discursos e 

linguagens mediadas pelas TICs. 
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As TICs são estudadas como ferramentas capazes de complementar as relações 

humanas (BARRETO JUNIOR, PUGGIAN, FELIX, 2013); como apropriação das novas 

gerações (GOMES, BELLONI, 2004); dos professores, educadores e alunos (JUNQUEIRA, 

2009; PETARNELLA, 2008; MARCOLLA, 2008; SOARES, VALENTIN, 2011; LARA, 

QUARTIEIRO, 2011; GUTIERREZ, 2005; LINHARES, FERREIRA, 2012; NUNES, 2005); 

nas escolas (SANTOS, 2011; ROCHA, 2007; DIAS, 2004); com vistas a facilitar o ensino e a 

aprendizagem (LOPES, 2013; GUIMARÃES, MAGALHÃES, BARRETO, 2010; 

BONILLA, 2004); na prática da comunicação, interação e compartilhamento de informações 

e conhecimentos (SILVA, COUTO, 2013; BRITO, 2010; GONÇALVES, NUNES, 2006); 

nos núcleos de tecnologia educacional – NTEs  e nas salas de tecnologias educacionais – STE 

(ABRANCHES, 2004; QUILES, 2010). 

Alguns trabalhos possuem um debate mais específico, ou seja, analisam um programa, 

uma lei, o currículo ou um livro: PROUCA (VELLOSO, 2013), Programa Nacional de 

Informática – PROINFO (CASTRO, 2011); Associação Portuguesa de Telemática Educativa 

– EDUCOM; e Programa Nacional de Informática e Educação-PROINFE (LOUREIRO, 

LOPES, 2012); Plano Nacional de Educação (SANTOS, 2013); Currículo Escolar 

(BARRETO, LEHER, GUIMARÃES, MAGALHÃES, 2005; SABBATINI, 2011); ou livros 

de língua portuguesa (CAIADO, 2010). 

Sobre a temática “Tecnologia da Informação e Comunicação”, identificamos 10 

trabalhos na região Nordeste, 8, na região Sudeste, 8, na região Sul e 2, na região Centro-

Oeste. Observamos também que a região Nordeste, embora seja a terceira região em 

quantidade total de trabalhos apresentados, apresentou um total de 23 trabalhos. Essa região 

apresenta a maior quantidade de trabalhos nessa temática, ou seja, 10 produções. Portanto, é 

possível perceber que existe uma tendência de pesquisa de TICs no Nordeste, já que os 

trabalhos representam 43,47% do total das produções apresentadas nessa região.  

As discussões sobre a temática “Infância” foram identificadas em 21 trabalhos e 

analisam como as crianças se apropriam, produzem sentidos, interpretam, reelaboram e 

significam as suas experiências a partir daquilo que lhes é oferecido por diferentes produções 

culturais através das mídias (FANTIN, 2004, 2006; MIGLIORA, 2008; ANDRADE, 2008; 

FERNANDES, 2005, 2007; MUNARIM, 2007; SANTOS, PEREIRA, 2011; FERRARINI, 

SALGADO, 2013); discutem a imagem da criança no cinema (MARCELLO, 2006, 2008, 

2010); a relação das crianças com produtos midiáticos cujo conteúdo é violento (SILVA, 

2008); debatem vídeo-gravação como estratégia de registro para a formação das crianças 
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(HONORATO, FLORES, SALVARO, LEITE, 2006); a relação entre criança e televisão e a 

possibilidade de interlocução crítica infantil (FLORES, 2012; COSTA, LEIRO, 2008); as 

narrativas produzidas em programas de televisão e sites de entretenimento que transmitem 

desenhos animados, jogos eletrônicos e filmes (GIRARDELLO, 2005; FERNANDES, 2010; 

SARAIVA, KIRCHOF, 2012); modos de ser criança com o atravessamento das tecnologias 

digitais (MACEDO, 2012); e práticas de consumo produzidas por conteúdos midiáticos na 

constituição da infância (SCHIMIDT, PETERSEN, 2013).  

Vale ressaltar que, embora 17 trabalhos, ou seja, a grande maioria, que discutem a 

temática “Infância” estejam ligados à educação formal, apenas 1 autodenominou a etapa de 

ensino como sendo da educação infantil. Por esse motivo é que apenas 1 trabalho apareceu na 

catalogação do tópico anterior. Além disso, vale ressaltar que os outros 4 trabalhos sobre a 

temática “Infância” estão relacionados à educação informal. 

Constatamos que a região Sul foi a que mais publicou sobre a infância com um total de 

10 produções, seguidas da Sudeste com 9 e Centro-Oeste e Nordeste, 1 produção cada. 

Evidenciamos ainda que, na região Sudeste, a discussão sobre infância ocorre 

predominantemente no estado do Rio de Janeiro. Já na região Sul essa discussão concentra-se 

nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com 5 trabalhos cada. 

O tema “Relação entre Comunicação e Educação” foi discutido em 18 trabalhos. Esse 

tema envolve discussões mais gerais sobre as mídias, sobre o campo da comunicação e da 

educação, sobre indústria cultural e comunicação de massa. As discussões versam sobre 

comunicação, estética e aprendizagem na sociedade contemporânea e as novas tecnologias 

educacionais (RATTO, 2006, 2007, 2008); presença dos meios de comunicação na vida dos 

sujeitos (SOARES, 2005; PEREIRA, 2008); cobertura midiática em Portugal sobre as 

reformas educativas do país (FREITAS, 2009); identidade plural da mídia e formação 

profissional (FANTIN, 2005); análise de gêneros textuais midiáticos inseridos na escola; e 

sobre a necessidade de norteamento das relações entre comunicação e educação a partir de 

políticas públicas (ZANCHETTA, 2005, 2007, 2010). Identificamos também trabalhos que 

realizam análises de pesquisas e do conhecimento produzido na área que abordam a relação 

entre comunicação – educação, tais como análise de teses e dissertações sobre a relação entre 

comunicação e educação a partir do conceito de pedagogias culturais (COSTA, ANDRADE, 

2013); e análise de revista científica a fim de investigar a construção do discurso sobre o saber 

científico no campo autodenominado comunicação/educação (FERREIRA, 2009).  Há ainda 

estudos que objetivam problematizar a relação entre comunicação e educação dialogando com 
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a indústria cultural (SUBTIL, 2007; SETTON, 2005), e com a comunicação de massa 

(PECHULLA, 2004; SILVA, 2005; ALCÂNTARA, 2005; SOBREIRA, MORAES, 

FERREIRA, 2008), fazendo apontamentos sobre a necessidade de se discutir essa relação na 

atualidade.  

Identificamos 8 trabalhos na região Sudeste, 8 na região Sul e 2 na região Nordeste. 

Essa discussão concentra-se no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, ambas 

com 6 produções cada. A região Centro-Oeste não apresentou trabalho com essa temática.      

Os 18 trabalhos que abordam o tema “Juventude” referem-se a discussões sobre 

adolescentes, jovens e estudantes em universidade em seus discursos e práticas culturais ou 

sobre a produção de sentidos deles nas mídias. Os debates versam sobre a análise de 

campanhas institucionais em revistas e sobre o conceito “ter atitude” (SCHIMIDT, 2008, 

2011); fazem relação entre juventude e gênero e tolerância a partir de filme (SCHIMIDT, 

STOCKKER, 2009); abordam questões relacionadas ao preconceito (FERREIRA, 2010); 

relação entre os dispositivos midiáticos e a diabolização da juventude (LACERDA, 2011); 

debatem matérias de cursinhos pré-vestibulares com o imperativo de aprovação de jovens na 

UFRGS (SILVA, 2013); discutem a relação entre jovem, consumo e educação ambiental 

(SANTOS, 2011); e analisam as mensagens produzidas para o público jovem na novela 

malhação (COUTINHO, QUARTIEIRO, 2009).  

Outros trabalhos estudam a cultura rave juvenil por meio das festas (BORTOLAZZO, 

2011); as mediações dos dispositivos móveis e locativos, especialmente de uma oficina de 

fotografia, na produção de sentidos sobre a cidade (FERREIRA, 2012); a relação com jogos 

eletrônicos e revistas em quadrinhos na indústria de entretenimento japonesa (FERNANDES, 

2006; FERREIRA, OSWALD, 2009; MACHADO, 2009); a significação dos jovens no 

cinema - filmes (SEIBERT, 2010); a interação com as tecnologias da informação e 

comunicação no ambiente escolar (SILVA, COUTO, 2010); a escola no twiter (NAGUMO, 

2013); discursos sobre as tecnologias na prática pedagógica do professor (SIMÕES, 2006) e 

construção de identidades e culturas juvenis (QUADROS, 2013).  

A região Sul discute essa temática em 10 trabalhos, sendo que 9 foram produzidos 

pelo estado do Rio Grande do Sul. Na região Sudeste, identificamos 7 trabalhos sendo que 6 

foram produzidos no estado do Rio de Janeiro. Já na região Centro-Oeste, identificamos 

apenas 1 trabalho relacionado com a temática juventude. A região Nordeste não apresentou 

nenhum trabalho com essa temática. 
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O tema “Formação e Prática Docente” foi identificado em 17 trabalhos com discussões 

referentes à formação inicial, continuada e prática docente. Os trabalhos que tratam sobre a 

formação inicial pesquisam a relação entre mídia e formação do professor (ZANCHETTA, 

2007; TOSTA, SANTOS, 2008); os programas de formação docente online (PESCE, 2005, 

2008; VIZENTIM, PESCE, 2010); o modo como os professores em preparação estão lidando 

com as tecnologias da informação e comunicação (FREITAS, 2005; BRUNO, SILVA, 2005); 

o enfraquecimento dos estudos desenvolvidos para a formação de professores que não 

consideram as mediações das mídias audiovisuais (RODRIGUES, FARIAS, 2012); e o uso 

que os estudantes de pedagogia fazem do computador-internet em seu processo de formação 

inicial (FERNANDES, 2005).  

Sobre a formação continuada, os estudos abordam a participação de professores em 

um programa profissional online e a sua contribuição para o processo de ensinar e aprender 

(PINTO, 2004; RINALD, DAL-FORNO, REALI, 2009; LOPES, 2011).  

Já no que se refere à prática docente, identificamos trabalhos que discutem como as 

mídias influenciam a prática dos professores da educação básica (ALMEIDA, 2005); a prática 

docente em diários eletrônicos como blog (HALLMANN, BONILLA, 2009); a experiência de 

professores com textos midiáticos (textos e suportes jornalísticos) em sala de aula 

(ZANCHETTA, 2008); a relação entre o professor, a televisão e o vídeo (CARVALHO, 

2005) e a presença das tecnologias digitais na produção do conhecimento e na discussão da 

vida profissional (FANTIN, RIVOLTELA, 2010).  

As discussões referentes à “Formação e Prática Docente” concentram-se na região 

Sudeste com 11 trabalhos. Desse quantitativo, 8 enfatizam a formação inicial do professor. 

Todos os 3 trabalhos da região Sul e todos os 2 da região Centro-Oeste enfatizam a formação 

continuada e prática docente. No que se refere ao único (1) trabalho encontrado na região 

Nordeste, este enfatizava a formação inicial de professores. 

O tema “Educação a Distância” (EAD) foi identificado em 15 trabalhos, que discutem 

a EAD em si, ou seja, origem, transformações, efeitos da EAD, materiais didáticos e algumas 

experiências específicas. As produções que envolvem EAD propriamente dita debatem sobre 

o surgimento e a disseminação da EAD a partir dos recursos produzidos pela web e das 

transformações da sociedade contemporânea (SARAIVA, 2009, 2011); debatem a imagem da 

EAD em determinada revista (SABBATINI, 2013); a possibilidade de formação crítica 

(LAPA, 2007) e a qualidade e a eficácia da aprendizagem dos sujeitos (VERSUTI, 2004); a 

reelaboração de materiais didáticos na EAD (MALLMANN, 2008); análise de um sistema de 
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gestão pedagógica online, desenvolvida em uma instituição pública de ensino superior 

(CERNY, 2010); sobre os meios de comunicação e informação como sinônimo de inovação 

pedagógica (MARTINS, GALDINO, 2006); análise de uma proposta metodológica em um 

curso de graduação (BRUM, MENDES, 2005); sobre o que estudantes do curso de pedagogia 

pensam sobre a educação a distância (BORGES, 2007); sobre evasão em um programa de 

educação empresarial continuada (MACHADO, BORGES, 2011); discutem como os 

professores que inicialmente receberam formação para atuar na modalidade de ensino 

presencial estão lidando com essa tecnologia digital (BORGES, 2008); análise da relação 

entre as bases normativas da educação a distância e a formação de professores (BRANCO, 

OLIVEIRA, 2008); docência online (CERNY, LAPA, 2011); e sobre institucionalização da 

EAD pelo Estado na política de formação de professores (PESCE, 2007).  

A região Sul é a que mais pesquisa sobre “Educação a Distância” com 10 trabalhos, 

tendo só o estado de Santa Catarina 7 trabalhos produzidos na UFSC e UDESC. Além disso, 

identificamos 4 trabalhos na região Sudeste e 1, na Nordeste. 

O tema “Ambiente Virtual de Aprendizagem” (AVA) foi identificado em 13 trabalhos. 

De acordo com Kratochwill (2007), citado nos trabalhos, o AVA é um local virtual 

constituído por softwares destinados a apoiar as atividades de educação a distância. Fazem 

parte desse ambiente fóruns, chats e plataformas de ensino, como o ambiente moodle. A 

região Sudeste publicou 7 trabalhos, a região Sul, 3, a Nordeste, 2 e a Centro-Oeste apenas 1.  

As discussões analisam a relação desse ambiente com o processo de ensino e 

aprendizagem (BARREIRO-PINTO, SILVA, 2008; YOUNG, BATISTA, BORGES, 

BORGES NETO, 2011; ROCHA, 2013); o modo como os professores utilizam esses 

ambientes na escola pública para o letramento digital (CORRÊA, 2005); a contribuição de 

fórum virtual para a formação superior de professores (RAMOS, 2005); a implementação da 

avaliação dialógica para atividades da interface fórum em três cursos de licenciatura 

(KRATOCHWILL, 2007); os ambientes virtuais em uma disciplina da pós-graduação a fim 

de analisar os agenciamentos de enunciação e as interações (FRANCISCO, MACHADO, 

AXT, 2004); e questões sobre interatividade, criação e cooperação no ambiente escolar, a 

partir da criação de uma rádio online (FERNANDES, SILVA, 2004).  

Alguns trabalhos discutem ambientes virtuais específicos, como Web Quest e 

EUREKA, a fim de analisar as possibilidades e os limites da aprendizagem colaborativa 

apoiada pelo computador no ambiente escolar (TORRES, 2004; RAMOS, QUARTIEIRO, 

2005); o uso do Second Life em 3d como ambiente de ensino e aprendizagem (MATTAR 
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NETO, 2008; MOITA, 2008); e o YouTube com o objetivo de conhecer como os sujeitos 

estão ressignificando as relações entre experiência, estética e aprendizagem (VARGAS 

NETTO, 2012). 

O tema “Cinema” também foi identificado em 13 trabalhos, sendo discutido como 

uma potencialidade educativa que produz sentidos e constitui subjetividades, como forma de 

captação, expressão e linguagem que promove atitude diante do mundo (MEDEIROS, 2009; 

SILVA, 2004; ROURE, 2007); cinema como arte e criação para transformação dos alunos 

espectadores e fazedores de arte (FRESQUET, 2008; DOMINGUES, FRESQUEST, 2013); 

análise de signos e sentidos de filmes produzidos no ambiente escolar (DIAS, 2007; LOPES, 

2008); o ambiente escolar nos filmes de animação (ORTIZ, 2009); o documentário na 

formação de professores (RODRIGUES, 2013); a educação e a saúde nos filmes produzidos 

por estudantes universitários a partir das noções foucaultianas (SÁ, SIQUEIRA, 2009); o uso 

da imagem e do cinema na pesquisa em educação (PEREIRA, 2008); a experimentação 

cinematográfica a partir da narrativa dos sujeitos que frequentam salas de cinema, participam 

de cineclubes e baixam e colecionam obras partilhadas em sites da internet (ALMANSA, 

2013); e a nordestinidade no filme O Pagador de Promessas (PAIVA, LOBO, 2006).  

Essa temática foi destaque na região Sudeste com 9 trabalhos, principalmente no 

estado do Rio de Janeiro, pela UFRJ, com 4 produções. Na região Sul, identificamos 2 

trabalhos, no Centro-Oeste, 1 trabalho e Nordeste também com 1 trabalho. 

A temática “Cibercultura/Ciberespaço” foi identificada em 10 trabalhos. Segundo 

Gomes (2007), citado nos trabalhos, o ciberespaço é a condição material da rede de 

telecomunicações pela qual se pode transitar qualquer informação, e a cibercultura refere-se à 

maneira como essas telecomunicações se distanciam de uma condição “meramente 

instrumental, aproximando e alimentando um terreno cultural, no qual as trocas 

comunicacionais acontecem no espaço cibernético” (GOMES, 2007, p. 3). Segundo o autor, 

computadores, internet, telefones celulares, sinais de rádio e televisão fazem parte 

indistintamente dessa malha.  

No que se refere ao ciberespaço, identificamos trabalhos que discutiam o seu 

desenvolvimento histórico em relação às tecnologias da comunicação, educação e 

aprendizagem (GOMES, 2007); a capacidade de ser instrumento de compartilhar e construir 

conhecimento (FREITAS, 2009); o modo como às redes educativas são tecidas (SANTOS, 

SANTOS, 2012); as práticas sociais e culturais (GUTIERREZ, 2009); o modo como são 

construídas diferentes representações em torno da identidade de um autor literário no Orkut 



57 
 

(KIRCHOF, 2011); as linguagens na constituição do sujeito (SARAIVA, 2004); e as culturas 

de aprendizagem (RUIZ, 2004). 

Quanto à cibercultura, havia debates sobre materiais digitais em rede a fim de 

identificar as relações com os processos de ensino e aprendizagem (RODRIGUES, 

MESQUITA, 2012); o modo como os pesquisadores que estudam cibercultura compreendem 

o sentido de formação e o processo de subjetivação dos sujeitos adultos na educação formal 

(VIEIRA NETO, BRUNO, 2013); e os gestos tecnológicos relacionados ao campo da técnica, 

da arte e do conhecimento (VARGAS NETTO, 2013). Essa temática foi discutida na região 

Sudeste com 6 trabalhos, seguidos da região Sul com 3 e Nordeste com 1. A região Centro-

Oeste não apresentou nenhum trabalho com essa temática. 

Sobre a temática “Relação entre Professor e Aluno”, identificamos 9 trabalhos. Essa 

temática discute como os estudantes expressam a relação com o professor em redes sociais 

como o Orkut (ZUIN, 2006; BERGMANN, 2007; MARGARITES, SPEROTTO, 2011;  

OLIVEIRA, MENDES, 2012); como o professor se relaciona com o aluno em curso de 

graduação a distância (GRUTZMANN, DEL PINO, 2013;  SCHNEIDER, MORAES, 2009); 

relação professor e aluno a partir do conceito de afetividade em Vygotsky e Wallon 

(OLIVEIRA, 2009); relação com a interatividade (VILARES, SILVA, 2005); e mudanças na 

relação entre professor e aluno a partir das culturas que se inserem em sociedade e se tornam 

presentes no ambiente escolar (MONTEIRO, 2006). As instituições que tratam sobre a 

relação entre professor e aluno concentram-se nas regiões Sul com 4 trabalhos, Sudeste com 3 

e Nordeste com 1 e Centro-Oeste também com 1 trabalho. 

A temática “Televisão" apresenta um total de 8 trabalhos cujos estudos analisam os 

discursos em programas televisivos com o intuito de refletir sobre o modo como esse 

dispositivo vem compartilhando saberes (VARGAS NETTO, 2005), sejam eles relacionados a 

questões culturais ou educacionais (OLIVEIRA, 2005; FERREIRA, PRETTO, 2009; SILVA, 

2012); analisam o discurso de um programa por meio do conceito de laço fraterno de Foucault 

(SCHWERTNER, 2005), a produção de sentidos da televisão como instrumento pedagógico e 

a formação de sujeitos críticos (ACCIOLY, 2005; LEITE, 2006); e a linguagem comunicativa 

relacionada a estratégias de convencimento, sedução e formação (GUIMARÃES, BARRETO, 

2007). A região que mais discute televisão é a Sudeste com 4 trabalhos, sendo que todos 

foram produzidos pelo estado do Rio de Janeiro. A região Nordeste publicou 2, a Sul, 1 e a 

Centro-Oeste, 1 trabalho. 
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A temática “Imagem e Educação” foi identificada em 7 trabalhos cujas discussões 

envolvem a relação entre imagem e educação a partir da análise e desenvolvimento da 

linguagem e do olhar. São trabalhos que debatem a fotografia fílmica como um exercício do 

olhar a partir de experiências educativas em um curso de formação de professores 

(WUNDER, 2006, p.1); as fotografias produzidas por crianças e adolescentes a partir do 

conto “Chapeuzinho Vermelho” (ANDRADE, SCARELI, 2013); a interpretação de imagens 

fotográficas a partir de oficinas (FERNANDES, 2004, 2012); a linguagem/imagem como 

gênero discursivo e autobiográfico (SOUZA, 2011); a linguagem e a imagem em peças 

publicitárias, a produção, a circulação e a legitimação dos sentidos do sujeito (BARRETO, 

GUIMARÃES, 2011); e a produção de imagens, narrativas e linguagens no cotidiano escolar 

(OLIVEIRA, 2007). Sendo assim, a região Sudeste publicou 6 trabalhos sobre essa temática e 

a Nordeste, 1. Com esse tema, as regiões Sul e Centro-Oeste não apresentaram trabalho.  

O tema “Jornal Impresso” foi identificado em 7 trabalhos cujos estudos analisam as 

relações discursivas que se estabelecem entre jornal e educação (FERREIRA, 2007; SALES, 

2009); a utilização de jornais em sala de aula como um instrumento crítico (PAROLI, 

ALMEIDA, 2006); a constituição discursiva dos sujeitos em um jornal escolar (BACK, 

2012); a interpretação, a ressignificação e a apropriação das mensagens transmitidas pelo 

discurso do jornal por seus leitores (LUCKMANN, 2007); e análise do discurso do Caderno 

de Vestibular Zero e a administração da subjetividade dos universitários (SILVA, 2009; 

SILVA, FABRIS, 2010). Essa temática foi discutida nas regiões Sul com 4 trabalhos e 

Sudeste com 3. As regiões Nordeste e Centro-Oeste não estão representadas. 

O tema “Jogo Eletrônico” foi identificado em 4 trabalhos. As produções discutem a 

subjetivação dos jogos eletrônicos em seus jogadores, considerando suas narrativas, imagens e 

sons (MENDES, 2006 e 2008), como um produto midiático cultural capaz de postular uma 

racionalidade humana com fins de uma formação crítica (ZANOLLA, 2009), além da sua 

relação com a aprendizagem (FANTIN, CORRÊA, 2011).   Essa temática foi discutida na 

região sudeste com 2 trabalhos, Sul com 1, e Centro-Oeste também com 1 trabalho.  

O tema “Corpo” aparece em apenas 2 pesquisas predominantemente na região Sul do 

país, no estado do Rio Grande do Sul, nas instituições ULBRA e UFRGS. As discussões 

referem-se à análise do discurso produzido por revistas de beleza que convocam seus leitores 

para a remodelagem corporal e a normalização de um padrão de beleza (MORAES, 

SARAIVA, 2010); e os discursos que circulam em torno dos corpos, especialmente os que 

constroem uma memória corporal masculina (VITELLI, 2011). 
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Gostaríamos de ressaltar que a grande maioria das temáticas deu tanta ênfase à 

produção de sentido, significação, linguagem, subjetivação, narrativas, práticas discursivas e a 

análise do discurso, que competia com o objeto estudado, o que dificultou a catalogação do 

foco da temática. Em muitas vezes, pensamos, inclusive, inserir antes de cada temática a 

expressão “produção de sentido de”. Também muitas vezes infância, juventude, televisão, 

jornal, TICs não parecem concretamente objetos de pesquisa, mas panoramas para a análise 

da produção e práticas discursivas. Isso indica que existe uma tendência nesse GT de 

investigar a produção de sentido em qualquer temática ou objeto.  

2.6 Abordagem Epistemológica/Teórica dos estudos sobre mídia no GT 16 entre 2004 e 

2013 

 

Seguindo a autodenominação dos autores, identificamos que, dos 190 trabalhos 

analisados, 45 (24%) produções autodenominam a teoria/epistemologia e 145 (76%) não. Das 

45 produções, 14 se autodenominam como “Estudos Culturais”, ou seja, estudos que 

 

[...] levam em consideração as características culturais dos indivíduos que 

integram a audiência, reconhecendo que a cultura, os fatores socioculturais 

do contexto de cada um fazem parte da recepção, da forma como cada 

sujeito recebe e constrói os sentidos do que presencia nos meios de 

comunicação de forma geral. A cultura se situa no interior dessas práticas 

nas quais se dão as significações [...]. Por isso, ela é um espaço privilegiado 

do estudo da constituição do sujeito, pois, é através dela que se constroem as 

produções de sentido dos receptores. (FERNANDES, 2007, p.13) 

 

As discussões sobre mídia com esse referencial epistemológico/teórico se concentram 

em duas regiões. A região Sul com 9 pesquisas e a região Sudeste com 5. Na região Sul, os 

trabalhos com epistemologia/teoria baseada nos estudos culturais se distribuem em dois 

estados: estado do Rio Grande do Sul, 4 pesquisas na UFRGS, 2 na ULBRA e 1 na 

UNISINOS, e estado de Santa Catarina, 1 na UDESC e 1 na UFSC. Dos 5 trabalhos com 

referencial epistemológico/teórico pautado nos estudos culturais da região Sudeste, 4, ou seja, 

a grande maioria se concentra no estado do Rio de Janeiro, sendo 3 na UERJ e 1 na PUC-

RIO. Apenas 1 trabalho foi produzido no estado de São Paulo, na PUC-CAMPINAS (2004). 

Percebemos que, na região Sul, o estado do Rio Grande do Sul, representado pela UFRGS, é o 

que mais produz com essa temática, e na Sudeste, o Rio de Janeiro, representado pela UERJ. 
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As pesquisas que se autodenominam como sendo “Estudos Culturais” dividem-se em 

três tradições: a latino-americano, a francesa e a tradição inglesa. Dentre essas tradições, o 

referencial epistemológico que obtém mais destaque é o de Estudos Culturais Latino-

Americanos com a teoria das mediações culturais, de Martín-Barbero (COUTINHO, 

QUARTIEIRO, 2009; FERREIRA, OSWALD, 2009; FANTIN, RIVOLTELLA, 2010; 

QUADROS, 2013); Martín-Barbero e Canclini (FERNANDES, 2005, 2007), e o conceito de 

recepção em Néstor Canclini (MACHADO, 2009; BORTOLAZZO, 2011).   

No que se refere aos “Estudos Culturais” de tradição francesa, Foucault com o 

conceito de poder é o principal teórico (BERGMANN, 2007; ORTIZ, 2009; SILVA, 2009). 

Bergmann (2007, p. 4-5) salienta que o papel do poder no centro das significações e 

identidades culturais dá ênfase a análises que tomam “a pedagogia enquanto um fenômeno 

cultural abrangente e complexo, capaz de se concretizar tanto no âmbito das instituições e 

instâncias estritamente educativas quanto em outros territórios e artefatos do mundo 

contemporâneo”. Além de Foucault, identificamos uma produção de “Estudos Culturais” com 

tradição francesa com os teóricos Jaques Derrida e Roland Barthes (DIAS, 2004). 

Por último, identificamos também duas pesquisas que abordam “Estudos Culturais” a 

partir da tradição inglesa com o teórico Stuart Hall (SILVA, 2013) e Stuart Hall e Du Gay 

(SARAIVA, KIRCHOF, 2012) para tratar sobre representação. De acordo com Silva (2013) 

Stuart Hall entende que a representação se estabelece através da linguagem. Isso porque 

considera que a linguagem produz sentidos e significados que constituem e produzem 

sujeitos. 

Outra perspectiva epistemológica/teórica autodenominada foi “Análise do Discurso”, 

identificada em 7 trabalhos. Sá e Siqueira (2009, p. 2), autores presentes nos trabalhos 

analisados, esclarecem que, com a tradição foucaultiana, estudos que realizam análise do 

discurso “são elaborados numa rede de tensões que inclui debates com a gramática, a 

linguística e a semiologia”. A partir de Foucault, os autores afirmam que sua intenção é não 

mais tratar os discursos apenas como conjunto de signos, mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. 

 

Resumidamente podemos dizer que o discurso é um conjunto de enunciados 

que podem pertencer a campos de conhecimento diferentes (o jurídico, a 

economia, a política, etc), mas que obedecem às regras de funcionamento 

comuns que, por sua vez, reproduzem um certo número de rupturas 

historicamente determinadas. (REVEL, 2005, p. 37 apud SÁ; SIQUEIRA, 

2009, p. 2) 
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Em nossa pesquisa, os trabalhos autodenominados da teoria “Análise do Discurso” ora 

se embasam no teórico Foucault (MENDES, 2006; GUIMARÃES, BARRETO, 2007; SÁ, 

SIQUEIRA, 2009; VIEIRA NETO, BRUNO, 2013), ora na abordagem interdiscursiva de 

Maingueneau e Charaudeau (FERREIRA, 2007, 2009, 2010). 

Os 7 trabalhos da abordagem teórica “Análise do Discurso” concentram-se na região 

Sudeste do Brasil. A discussão sobre a mídia dessa abordagem aparece mais no estado do Rio 

de Janeiro com 3 trabalhos (UGB, UERJ e UFRJ). 

Outra abordagem epistemológica/teórica autodenominada pelos autores que discutem 

as mídias foi a “Dialógica”. De acordo com Cerny (2010, p. 2), essa epistemologia/teoria 

“assume a interação entre pesquisador e pesquisado como um ponto fundamental no estudo 

dos fenômenos humanos”. Observamos que as discussões dos 7 trabalhos dessa teoria ora 

embasando seus estudos apenas em Bakhtin (CERNY, 2010; CERNY, LAPA, 2011; 

FERRARINI, SALGADO, 2012; MACEDO, 2012; FERREIRA, 2012), ora fazendo diálogo 

com Habermas para discutir sobre o agir comunicativo e com Paulo Freire dando ênfase à 

interação dialógica (PESCE, 2007, 2008). A região Sudeste segue essa epistemologia/teoria 

em 4 trabalhos, sendo 2 no estado do Rio do Janeiro, na UERJ, e 2 no estado de São Paulo, na 

PUC-CAMPINAS.  A região Sul segue essa epistemologia/teoria em 2 trabalhos no estado de 

Santa Catarina pela UFSC, e a região Centro-Oeste segue essa epistemologia/teoria em 1 

trabalho no estado de Mato Grosso pela UFMT. Observamos que as discussões dos 7 

trabalhos dessa teoria se embasam predominantemente em Bakhtin. 

Dos 4 estudos sobre mídia que se embasam na epistemologia/teoria “Sócio- 

Histórica”, todos são da região Sudeste, do estado de Minas Gerais (UFJF). De acordo com 

um dos trabalhos, “a perspectiva sócio-histórica enfatiza [...] a compreensão dos fenômenos a 

partir de seu acontecer histórico no qual o particular é considerado uma instância da totalidade 

social” (FREITAS, 2002 apud KRATOCHWILL, 2007, p. 2). A linguagem se constitui como 

um fenômeno que media a produção de sentidos e desenvolvimento da aprendizagem. Os 

trabalhos com essa epistemologia/teoria realizam essa discussão em Vygotsky 

(FERNANDES, 2005) e articulam a “Sócio-Histórica” à teoria anunciativa da linguagem de 

Bakhtin (FREITAS, 2005; RAMOS, 2005; KRATOCHWILL, 2007).   

A epistemologia/teoria “Histórico-Cultural” foi identificada em 3 trabalhos produzidos 

apenas na região Sudeste, sendo que 2 foram no estado de Minas Gerais (UFJF) e 1 no estado 

do Rio de Janeiro (UERJ). É importante destacar que os autores Vygotsky e Bakhtin também 

são base desse referencial teórico (ANDRADE, 2008; FREITAS, 2009; RODRIGUES, 2013). 
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Freitas (2009, p. 4) afirma que, sob essa perspectiva, “o conhecimento não é adquirido, mas 

construído na relação com o outro. Uma relação dialética entre sujeito e objeto, isto é, entre o 

sujeito e o meio histórico”.  

Em menor quantidade houve a autodenominação dos autores das seguintes 

abordagens: 1 “Histórico-Dialética”, com Marx e Turke, analisando a relação entre mídias e 

tempo livre (RODRIGUES, FARIAS, 2012); 1 “Materialista Histórico-Dialética”, com 

Bakthin, Freire e Tompson, compreendendo signos e diálogos produzidos pelas mídias com 

vistas à formação (COSTA, LEIRO, 2008); 1 “Antropologia e Psicologia Social”, pautada em 

Bourdieu, Lave, Ortner e Certeau, para explicar questões relacionadas à gênese, reprodução 

de um complexo sociocultural com vistas ao ensino e aprendizagem (JUNQUEIRA, 2009); 1 

“Culturalista e Dialógica”, com Giroux e Bakthin, que estuda a relação entre professor e 

ambientes virtuais e desenvolvimento da linguagem (VIZENTIM, PESCE, 2010); 1 “Estudo 

Cultural” e “Sócio-Histórico”, com Canclini, Martín-Barbero e Vygotsky, que analisam a 

cultura e o indivíduo em sua totalidade (FERNANDES, 2010); 1 “Mídia-Educação”, com 

Belloni, tratando sobre a necessidade de integração das mídias aos processos educacionais 

(GOMES, BELLONI, 2004); 1 “Socioconstrutivista”, com Vygotsky e Piaget, analisando a 

construção da autonomia intelectual do conhecimento (BRUM, MENDES, 2005); 1 

“Semiótica Sincrética”, discutindo os signos, os sentimentos e a produção de sentidos que a 

sociedade adota frente às linguagens que lhes são oferecidas (SILVA, 2004); 1 “Teoria da 

Biologia do Conhecimento”, com Maturana, que é denominada como uma explicação 

biológica que analisa a interação e a relação dos seres humanos com o meio em que vivem 

(ROCHA, 2011); e 1 “Sociolinguística/Linguística Histórica e Aplicada”, com Bakthin e 

Givón, que compreende a “língua como sistema heterogêneo cujas regras de funcionamento 

não são categóricas, mas de natureza variável” (BACK, 2012, p. 2).  

Percebemos a predominância de epistemologias/teorias que se justificam por abordar 

narrativas, discurso, sentido e linguagem, ou seja, o que está no âmbito da representação. 

Desse modo, compreendemos que, para esse GT, o sentido e suas ramificações são de extrema 

relevância, tanto que se confundem com a temática, como já foi ressaltado. Podemos 

observar, portanto, que devido a cada objeto prescindir predominantemente da produção de 

sentido e a epistemologia também ser justificada pela presença desta, há uma similaridade 

entre objeto e a epistemologia. 

Percebemos ainda que, embora os autores autodenominem, em suas pesquisas, 

diferentes referenciais epistemológicos/teóricos, algumas epistemologias embasam-se nos 



63 
 

mesmos autores. Cabe investigar se essa questão é uma demarcação de grupo de pesquisa, de 

enfoques diferentes de dimensões teóricas dos autores ou se não há tanta diferença assim. 

Percebemos que Foucault é autor de base da epistemologia/teoria dos “Estudos Culturais”, de 

tradição francesa, e da “Análise do Discurso”; e Bakthin e Vygotsky da “Sócio-Histórica” e 

“Histórico-Cultural”. No caso da Sócio-Histórica e da Histórico-Cultural, a maioria dos 

trabalhos está localizada na mesma instituição. Portanto, cabe investigar mais profundamente 

essa questão.  

Os 14 autores mais citados foram: Mikail Bakhtin, Pierre Levy, Michael Foucault, 

Paulo Freire, Martín-Barbero, Rosa Maria Bueno Fischer, José Manuel Moran, Manuel 

Castells, Walter Benjamin, Zygmunt Bauman, Maria Luiza Belloni, Gilles Deleuze, Néstor 

Canclini e Levy Vygotsky. Cabe ressaltar que selecionamos os autores mais citados a partir 

do quantitativo de sete citações em trabalhos diferenciados, pois, antes deste número, a 

incidência de trabalhos com o mesmo autor é menos recorrente. Portanto, os trabalhos 

indicam que esses autores pouco citados não fazem a sustentação teórica desse GT, por isso 

não foram catalogados. 

Tabela 8 – Autores mais citados nos trabalhos completos publicados no GT 16 entre 2004 e 

2013 

 QT. 
Autores  

Quantidade de 

trabalhos 

1 
 

Mikail BAKTHIN  20 

2 
 

Pierre LEVY 
 

19 

3 
 

Michael FOUCAULT  
 
 

17 

4 
 

Paulo FREIRE 
 
 

17 

5 
 

Martín-BARBERO  
 

 

15 

6 
 

Rosa Maria Bueno FISCHER 
 

15 

7 
 

José Manuel MORAN 14 

8 
 

Manuel CASTELLS 
 

12 

9 
 

Walter BENJAMIN 
 
 

12 

10 
 

Zygmunt BAUMAN 
 

11 

11 
 

Maria Luiza BELLONI 
 

11 

12 
 

Gilles DELEUZE  11 

13 
 

Néstor CANCLINI 
 

8 

14 
 

Levy VYGOTSKY 
 

7 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 
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Sobre esse aspecto, observamos que Mikail Bakhtin foi base para análise da 

linguagem (SIMÕES, 2006; ZANCHETTA, 2006; SCHNEIDER, MORAES, 2009; SILVA, 

2012); narrativa e semiótica (SANTOS, 2011); cultura (MONTEIRO, 2006); construção de 

sentidos (FRANCISCO, MACHADO, AXT, 2004) e discurso e signos (SANTOS, PEREIRA, 

2011, BARRETO, GUIMARÃES, 2011). Pierre Levy foi base para compreensão da 

cibercultura, tecnologia da informação e comunicação (BONILLA, 2004; SILVA, 2005; 

WUNDER, 2006; GOMES, 2007; MOITA, BARREIRO-PINTO, SILVA, 2008) e 

interatividade e aprendizagem em rede (HALLMANN, BONILLA, 2009; SABBATINI, 

2011; SILVA, COUTO, 2013). 

Michael Foucault para o entendimento do discurso, da linguagem e da imagem 

(SCHWERTNER, 2005; ALCÂNTARA, 2005; MARCELLO, 2006, 2010; ROCHA, 2007; 

SILVA, FABRIS, 2010; MORAES, SARAIVA, 2010, SEIBERT, 2010; KIRCHOF, 2011; 

LOUREIRO, LOPES, 2012; ALMANSA, 2013); Paulo Freire para os estudos sobre 

comunicação, linguagem e diálogo (FERNANDES, SILVA, 2004; BRITO, 2010; LOPES, 

2011; RUIZ, 2004; BRUNO, SILVA, 2005; PESCE, 2005; LAPA, 2007; MARTINS, 

GALDINO, 2006).  Martín-Barbero para discutir questões como a relação entre cultura, meios 

de comunicação e educação (OLIVEIRA, 2005; LEITE, 2006; TOSTA, SANTOS, 2008; 

FERNANDES, 2006; FERREIRA, 2007); mediações das mídias na contemporaneidade e seus 

ecossistemas comunicativos (BARRETO, GUIMARÃES, MAGALHÃES, 2010; VARGAS 

NETTO, 2012). 

 Rosa Maria Bueno Fischer para estudos que fazem relação com a análise do discurso 

foucaultiana (SÁ, SIQUEIRA, 2009; LACERDA, 2011), e pesquisas sobre mídia 

(BERGMANN, 2007; ROCHA, 2008, SCHIMDT, STOOCKER, 2009; SÁ, SIQUEIRA, 

2009); José Manuel Moran é referencial para tratar de questões relacionadas a tecnologias, 

ensino, aprendizagem e mediação pedagógica (VILARES, SILVA, 2005; PAROLI, 

ALMEIDA, 2006; OLIVEIRA, 2008; SCHNEIDER, MORAES, 2009); Manuel Castells 

aparece em discussões referentes à sociedade em rede, tecnologias e internet (NUNES, 2005; 

BORGES, 2008; SANTOS, 2011; FERREIRA, PRETTO, 2009; RODRIGUES, MESQUITA, 

2012; OLIVEIRA, MENDES, 2012; LOPES, 2013); Walter Benjamin é base para discussões 

das mídias como bens culturais (SETTON, 2005); sobre a importância da narração 

(OLIVEIRA, 2007); apropriação do tempo industrializado e tecnológico (DIAS, 2007); papel 

social do cinema e dos meios de comunicação de massa (MEDEIROS, 2009); e 

desenvolvimento da linguagem (VARGAS NETTO, 2013). 
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 Zygmunt Bauman é citado nos trabalhos que apresentam, em suas discussões, 

questões sobre cultura, identidade, globalização, modernidade e consumo (SCHMIDT, 2008, 

2011; SARAIVA, 2009; SILVA, COUTO, 2010; FANTIN, CORRÊA, 2011; SARAIVA, 

KIRCHOF, 2012) e relação entre mídia, gênero e tolerância (SCHIMDT, STOCCKER, 

2009); Maria Luiza Belloni para estudos que discutem mídia e educação (GOMES, 

BELLONI, 2004; FANTIN, 2005; OLIVEIRA, 2007; ZANCHETTA, 2010) e educação a 

distância (YOUNG, BATISTA, BORGES, BORGES NETO, 2011; CERNY, LAPA, 2011). 

Deleuze para o debate sobre a relação entre imagem, educação e produção de sentidos 

(MARCELLO, 2006; DIAS, 2007); questões sobre subjetividade (MARGARITES, 

SPEROTTO, 2011); e linguagem (RATTO, 2006); Néstor Canclini para discutir questões 

relacionadas ao consumo (FERNANDES, 2005; SUBTIL, 2009); recepção e apropriação das 

diferentes manifestações culturais que ocorrem em sociedade (BORTOLAZZO, VITELLI, 

2011; BARRETO JUNIOR, PUGGIAN, FÉLIX, 2013); e Vygotsky em estudos sobre 

aprendizagem (RAMOS, 2005); e mediação e linguagem (HONORATO, FLORES, 

SALVARO, LEITE, 2006; FREITAS, 2009; SOARES, VALENTINI, 2012). 

Percebemos que tanto a teoria como os autores referendados nos trabalhos que 

discutem mídia no GT 16 priorizam, em suas articulações e análises, a mensagem, o discurso, 

a linguagem, o diálogo, a narrativa, a interação, a mediação e a recepção. Nesse sentido, 

existe uma tendência explícita de investigar os objetos em sua circulação, apreensão pelo 

sujeito, na intersubjetividade.  

2.7 Mídias e Produtos midiáticos Pesquisados no GT 16 

 

Para identificação do meio de comunicação que transmite as mensagens e dos 

produtos midiáticos discutidos no GT 16 de Educação e Comunicação, consideramos a sua 

recorrência e individualidade. Dos 190 trabalhos analisados identificamos que, 85 (45%) 

referem-se à internet; 39 (20%) discutem várias mídias como internet, televisão, cinema, 

videogame, revista e jornal impresso; 20 (10%), televisão; 18 (9%), audiovisual cinema; 10 

(7%), revista impressa; 7 (4%), jornal impresso; 5 (3%), videogame; 3 (1%), audiovisual 

vídeo; e 3 (1%) discutem mídia em geral, ou seja, não abordam nenhuma mídia específica.  
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Tabela 9 – Mídias identificadas nos trabalhos do GT 16 entre 2004 e 2013 

TIPOS DE MÍDIAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL % 

INTERNET 8 12 4 6 9 8 5 13 10 10 85 45% 

VÁRIAS MÍDIAS                  

(TV, jornal, revista, 
videogame, audiovisual 

vídeo, audiovisual 

cinema, internet) 

4 5 3 5 5 1 8 3 1 4 39 20% 

TELEVISÃO 0 5 1 3 3 3 0 2 2 1 20 10% 

AUDIOVISUAL 

CINEMA 
2 1 3 1 4 3 1 0 0 3 18 9% 

REVISTA 

IMPRESSA 
1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 10 7% 

JORNAL 

IMPRESSO 
0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 7 4% 

VIDEOGAME 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5 3% 

AUDIOVISUAL 

VÍDEO 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1% 

MÍDIA EM GERAL 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1% 

TOTAL 15 26 16 18 24 21 15 22 14 19 190  100% 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora). 

 

Dessas mídias, a única que mostra uma pequena tendência de diminuição de 

abordagem nos estudos, a parir de 2011, é a televisão.  

Quanto aos produtos midiáticos identificados, observamos que 101 (54%) debatem, ao 

mesmo tempo, vários produtos como chat, site, software, blogs, redes sociais, novelas, filmes, 

desenhos, séries e videoclipes; 25 (14%) discutem filmes; 17 (9%), matérias jornalísticas, 

científicas ou de entretenimento; 12 (6%), programas de televisão; 10 (5%), sites e blogs; 8 

(4%), redes sociais; 5 (2%), jogos eletrônicos;  5 (2%) não abordam o produto; 2 (1%),  

música; 2 (1%),  novela; 2 (1%), fotografia; 1 (1%),  quadrinhos. 
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Tabela 10 - Produtos midiáticos identificados nos trabalhos do GT 16 entre 2004 e 2013 

PRODUTOS MÍDIÁTICOS 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL % 

 

VÁRIOS PRODUTOS 

MIDIÁTICOS (novela, 
música, jogos, filme, site, 

chat, blog, software, 

programas, redes sociais, 
matérias de jornal, revista e 

programas televisivos) 

10 16 5 9 14 7 9 14 6 11 101 54% 

 

FILME 
 

2 0 5 2 5 4 3 1 0 3 25 14% 

 

MATÉRIAS (de jornal, 

revista e de programas 
televisivos) 

 

1 2 0 1 1 4 3 2 2 1 17 9% 

 

PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 
 

0 4 1 3 2 0 0 1 1 0 12 6% 

SITE E BLOG 1 3 0 0 0 2 0 0 2 2 10 5% 

 

REDES SOCIAIS 
 

0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 8 4% 

 

JOGO ELETRÔNICO 
 

0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5 2% 

 

NÃO É ABORDADO 
 

0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5 2% 

 

MÚSICA 
 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1% 

 

NOVELA 
 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1% 

 

FOTOGRAFIA 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1% 

 

QUADRINHOS 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1% 

TOTAL 15 26 16 18 24 21 15 22 14 19 190 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaboração da autora).  

 

Dos 85 trabalhos que discutem internet, 66 (77%) debatem vários produtos midiáticos 

ao mesmo tempo, tais como site (Humortadela, Cervejaria Brahma, Only Universit); chat (Uol 

e Terra); rede social (Orkut, Facebook, Twiter, NING, My Space); jogos (MUD, Second Life); 

programas televisivos (Globo Ciência, Teleducação); músicas, e-mail, software e blog. 10 

(13%) trabalhos referem-se apenas aos produtos sites e blogs tais como (Web Quest; Google; 

Animale e Clube do penguin; Trumblr); 8 (10%) tratam apenas de redes sociais tais como 

(Orkut, Facebook, Youtube, Twiter); e 1 (1%) não aborda o produto. 

Percebemos que o debate sobre a internet geralmente é permeado pelo entrelaçamento 

de vários produtos midiáticos e também está presente nos seguintes temas em ordem 

decrescente: 21 em “Tecnologias da Informação e Comunicação” – “TICs”; 14 na “Educação 

a Distância”; 13 nos “Ambientes Virtuais de Aprendizagem” – “AVA”; 9 na “Cibercultura-

Ciberespaço”, 9 na “Formação e Prática Docente”; 8 na “Relação entre Professor e Aluno”; 5 
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na “Juventude”; 3 na “Relação entre Comunicação e Educação”; 2 na “Infância”;  e 1 em 

“Imagem e Educação”. Isso significa que os trabalhos que discutem os temas “Cinema”, 

“Televisão”, “Jornal Impresso”, “Jogo Eletrônico” e “Corpo” não fazem vinculação com a 

internet. 

Vinte e um trabalhos tratam da internet discutindo o tema “Tecnologia da Informação 

e Comunicação” como rede virtual que complementa relações humanas; produz sentidos, 

linguagens e discursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem e na constituição do 

sujeito (BARRETO, LEHER, GUIMARÃES, MAGALHÃES, 2005; GONÇALVES, 

NUNES, 2006; MARCOLLA, 2008; JUNQUEIRA, 2009; VELLOSO, 2013; BRITO, 2010; 

QUILES, 2010; SOARES, VALENTIN, 2011; LARA, QUARTIEIRO, 2011; LOPES, 

LOUREIRO, 2012; LINHARES, FERREIRA, 2012; BARRETO JUNIOR, PUGGIAN, 

FÉLIX, 2013; SILVA, COUTO, 2013; LOPES, 2013); como tecnologias da informação e 

comunicação a serviço da escola (DIAS, 2004; ABRANCHES, 2004; SABBATINI, 2011; 

GUTIERREZ, 2005); em programas nacionais de educação como PROINFO, PROUCA 

PROINFE (CAIADO, 2010; CASTRO, 2011); e relacionada ao índice de desenvolvimento da 

educação básica – IDEB (SANTOS, 2013). 

Quatorze estudos utilizam a mídia internet para tratar de questões relacionadas à 

temática “Educação a Distância” (VERSUTTI, 2004; BRUM, MENDES, 2005; MARTINS, 

GALDINO, 2006; PESCE, 2007; BORGES, 2007; LAPA, 2007; MALLMANN, 2008; 

BRANCO, OLIVEIRA, 2008; BORGES, 2008; SARAIVA, 2009; CERNY, 2010; CERNY, 

LAPA, 2011; SARAIVA, 2011; MACHADO, BORGES, 2011). Isso significa que quase 

todos que discutem a temática EAD (15 trabalhos) fazem relação com a mídia internet (14 

trabalhos).   

Treze trabalhos discutem a internet ligados ao tema “Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem” (FERNANDES, SILVA, 2004; FRANCISCO, MACHADO, AXT, 2004; 

TORRES, 2004; CORREA, 2005; KRATCHOWILL, 2007; RAMOS, 2005; SILVA, 2008; 

MATTAR NETO, 2008; ROCHA, 2011; RAMOS, QUARTIEIRO, 2005; MOITA, 2008; 

YOUNG, BATISTA, BORGES, BORGES NETO, 2011; VARGAS NETTO, 2012). 

Observamos que todos os trabalhos que debatem AVA (13) tematizam a mídia internet (13). 

Nove tratam da internet para discutir questões relacionadas à “Cibercultura-

Ciberespaço” e sua capacidade de ser instrumento que compartilha e constrói conhecimento 

(SARAIVA, 2004; RUIZ, 2004; FREITAS, 2009; GUTIERREZ, 2009; KIRCHOF, 2011; 

RODRIGUES, MESQUITA, 2012; SANTOS, SANTOS, 2012; VARGAS NETTO, 2013; 
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VIEIRA NETO, BRUNO, 2013). Esse dado também mostrou que quase todos que discutem 

esse tema (10 trabalhos) debatem a internet (9 trabalhos). 

Nove tratam da mídia internet fazendo relação com a temática “Formação e Prática 

Docente” para investigar questões relacionadas à formação inicial, continuada e prática 

docente (BRUNO, SILVA, 2005; FERNANDES, 2005; FREITAS, 2005; PESCE, 2005, 

2008; HALLMAN, BONILLA, 2009; RINALDI, DAL- FORNO, REALI, 2009; LOPES, 

2011; RODRIGUES, FARIAS, 2012).  Mesmo que a internet esteja relacionada em quarto 

lugar a esse tema, podemos ver que os trabalhos com a temática “Formação e Prática 

Docente” (17 trabalhos) também podem fazer vinculação com outras mídias, já que 9 

trabalhos se relacionam com internet, restando ainda 8.  

Outros 8 analisam a internet vinculada ao tema “Relação entre Professor e Aluno” 

quando mediada por essa rede (VILARES, SILVA, 2009; ZUIN, 2006; BERGMANN, 2007; 

OLIVEIRA, 2009; SCHNEIDER, MORAES, 2009; GRUTZMANN, DEL-PINO, 2013; 

MARGARITES, SPEROTO, 2011; OLIVEIRA, MENDES, 2012). Percebemos que quase 

todos os trabalhos que discutem a “Relação entre Professor e Aluno” fazem vinculação com a 

internet, já que, de 9 trabalhos, 8 debatem internet. 

Cinco relacionam-se à temática “Juventude” a fim de identificar como jovens 

adolescentes produzem sentidos, significados e subjetividades quando mediados por essa 

mídia (FERREIRA, 2012; SIMÕES, 2006; SILVA, COUTO, 2010; NAGUMO, 2013; 

SILVA, 2013); 3 na “Relação entre Comunicação e Educação” (RATTO, 2007; SILVA, 

2005; SOBREIRA, MORAES, FERREIRA, 2008); 2 na temática “Infância” a fim de 

investigar a relação das crianças com essa mídia (MACEDO, 2012; SARAIVA, KIRCHOF, 

2012); 1 trabalho utiliza a mídia internet para saber da relação entre “Imagem e Educação” 

quando mediada por essa rede (BARRETO, GUIMARÃES, 2011). Desses dados, é possível 

perceber que a o tema “Infância” não aparece muito vinculado à internet, já que, de 21 

trabalhos que discutem infância, apenas 2 problematizam essa mídia em relação a essa etapa 

da vida. 

Sobre os 39 trabalhos que se referem a várias mídias ao mesmo tempo, como 

televisão, cinema, internet, revista, jornal impresso, videogame, vídeo, cd, dvd, mp3, 

identificamos 29  que debatem também vários produtos midiáticos ao mesmo tempo, tais 

como filme (Grande Otello, Sociedade dos poetas mortos, Um dia depois de amanhã, Triunfo 

da vontade, Vítimas da tormenta, Pinóquio e Cinderela), música (MPB); fotografia; matérias 

(Caderno de Vestibular Zero Hora); programas (Roda Viva, TV Escola, Jornal Nacional, 
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CNN Telecurso); desenhos (Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, da Disney); seriados e 

videoclipes, novela, redes sociais e jogos; 4 discutem o produto midiático filme (Como 

nascem os anjos, Central do Brasil); 2, a fotografia tirada de máquinas fotográficas ou celular; 

2, programas de televisão; 1, matérias  jornalísticas, científicas ou de entretenimento de jornal 

ou revista; e 1 trabalho refere-se à música (Rave). 

Dos 39 trabalhos que debatem várias mídias, 8 fazem esse debate articulado ao tema 

“Formação e Prática Docente”, relacionado à formação inicial, continuada e prática dos 

professores no ambiente escolar (PINTO, 2004; CARVALHO, 2005; ALMEIDA, 2005; 

ZANCHETTA, 2007; TOSTA, SANTOS, 2008; FANTIN,  RIVOLTELLA, 2010; 

VIZENTIM, PESCE, 2010; ZANCHETA, 2008); 7  ao tema “Relação entre Comunicação e 

Educação” na análise da formação do sujeito (SETTON, 2005; FANTIN, 2005; 

ZANCHETTA, 2006, 2010; SUBTIL, 2007; PEREIRA, 2008; COSTA, ANDRADE, 2013); 6 

às “Tecnologias da Informação e Comunicação” (BONILLA, 2004; GOMES, BELLONI, 

2004; NUNES, 2005; PETARNELLA, 2008; SANTOS; 2011; BARRETO, LEHER, 

GUIMARÃES, MAGALHÃES; 2005), 6 ao tema “Infância”, quando debate o modo que as 

crianças se apropriam dos meios de comunicação na contemporaneidade (GIRARDELLO, 

2005; FERNANDES, 2007, 2010; SCHMIDT, PETERSEN, 2013; SILVA, 2008; 

MARCELLO, 2010). Observamos que a infância é abordada em diálogo com várias mídias. 

Nesse caso, vale ressaltar que pouco a internet aparece no debate sozinha, como já foi 

constatado, mas em vinculação com várias mídias ela aparece bastante, já que, de 21 

trabalhos, 7 discutem o tema “Infância” em diálogo com várias mídias, incluindo a internet. 

As várias mídias também são abordadas no debate sobre “Juventude” em 3 trabalhos a 

fim de investigar questões sobre as práticas culturais, identidades juvenis e o modo que os 

jovens se conectam a culturas urbanas (FERREIRA, 2010; BORTOLAZZO, 2011; 

QUADROS, 2013);  no tema “Imagem e Educação” também em 3 trabalhos (FERNANDES, 

2004, 2012; ANDRADE, SCARELI, 2013);  no debate sobre “Cinema”,  2 utilizam várias 

mídias para discutir a importância dos filmes na construção de subjetividade (DIAS, 2007; 

SÁ, SIQUEIRA, 2009); na “Relação entre Professor e Aluno” em 1 trabalho  a fim de 

investigar essa relação no ambiente escolar ou fora dele (MONTEIRO, 2006); sobre 

“Ciberespaço/Cibercultura”  em 1 trabalho (GOMES, 2007);  sobre o “Corpo” em 1 trabalho  

na investigação de como as mídias e seus produtos influenciam a imagem corporal masculina 

(VITELLI, 2011); e no tema “Jornal” com 1 trabalho para discutir questões relacionadas à 

administração de tempo e à construção de subjetividades (SILVA, FABRIS, 2010).  
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A mídia televisão foi discutida em 20 trabalhos, sendo que 11 tratam de programa 

televisivo (Microssérie Cidade dos Homens, Nós na fita, Fantástico, Programa Amigos da 

Escola); 6 discutem vários produtos, tais como programas infantis (Pokemon, Meninas 

Superpoderosas, Simpson, Power Rangers, As Aventuras de Jimmy Neutron), novela (Viver a 

Vida), telejornais, seriados e videoclipes; 2 trabalhos referem-se apenas ao produto novela 

(Malhação, Carrossel) e 1 a música (Tema Rei Leão, Procurando Nemo, Branca de Neve).  

Observamos que os estudos que envolvem a mídia televisão abordam mais os 

programas televisivos, tais como Microssérie Cidade dos Homens, Nós na fita, Fantástico e 

Programa Amigos da Escola. É importante ressaltar ainda que quase todos que abordam o 

produto programa de TV fazem isso dialogando com a mídia televisão, já que, de 12 trabalhos 

que discutem programa de TV, 11 estão vinculados à mídia televisão. Constamos também que 

a novela só é estudada em vinculação com a televisão, pois os únicos 2 trabalhos que abordam 

novela realizam o diálogo relacionado com a televisão.  

Do quantitativo de 20 textos, 8 estão relacionados à temática “Infância”. 

(FERNANDES, 2005; MUNARIM, 2007; MIGLIORA, 2008; ANDRADE, 2008; SANTOS, 

PEREIRA, 2011; FLORES, 2012; FERRARINI, SALGADO, 2013; COSTA, LEIRO, 2008); 

8 ao tema “Televisão” (ACCIOLY, 2005; FERREIRA, PRETO, 2009; SILVA, 2012); 

trazendo questões relacionadas à produção cotidiana de um programa de TV (VARGAS 

NETTO, 2005; OLIVEIRA, 2005; GUIMARÃES, BARRETO, 2007); debatem a produção de 

sentidos na relação entre criança e televisão (e reflexões sobre uma TV de rua feita por jovens 

(LEITE, 2006; SCHWERTNER, 2005). Em menor quantidade, identificamos a mídia 

televisão debatida no tema “Juventude” em 3 trabalhos debatendo sobre a constituição de 

culturas juvenis (MACHADO, 2009; COUTINHO, QUARTIEIRO, 2009; SANTOS, 2011); e 

1 trabalho no tema “Jornal” na análise de como a TV aparece em jornal impresso 

(LUCKMANN, 2007). Observamos que a temática “Infância” é bastante problematizada em 

relação à TV, pois, de 21 trabalhos, 8 dialogam com essa mídia. 

A mídia audiovisual cinema foi identificada em 18 trabalhos, sendo que 11 

relacionam-se à temática “Cinema”, e pelo produto filme, tais como O Pagador de Promessas, 

Mágico de Oz, O garoto, Janela da Alma, Desejo Proibido, Diários de Motocicleta, Balzac e a 

costureirinha Chinesa, 5x favela, Agora por nós mesmos, Vida Maria, Mutum, Trapalhões, 

Priscilla e a rainha do deserto. E para discutir questões sobre cinema na escola (FRESQUET, 

2008; ORTIZ, 2009; MEDEIROS, 2009); práticas de exibição de filmes (SILVA, 2004); 

análise de questões relacionadas à nordestinidade produzidas pelo filme O Pagador de 
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Promessas (PAIVA, LOBO, 2006); relação entre educação, cinema e psicanálise (ROURE, 

2007); experimentação cinematográfica a partir da narrativa dos sujeitos que frequentam salas 

de cinema (ALMANSA, 2013); cinema como arte (DOMINGUES, FRESQUET, 2013); para 

discutir questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem (LOPES, 2008; 

RODRIGUES, 2013); Os óculos de Win Wenders, sobre os usos da imagem e de audiovisuais 

no campo da pesquisa em educação (PEREIRA, 2008). Observamos que, dos 13 trabalhos que 

discutem a temática “Cinema”, 11 discutem pela mídia cinema.  

A mídia cinema é enfocada na temática “Infância” em 4 trabalhos, com vistas a 

analisar a imagem da criança e sua relação com o cinema (FANTIN, 2004, 2006; 

MARCELLO, 2006, 2008). Identificamos também 2 trabalhos relacionados ao tema 

“Juventude” discutindo questões sobre tolerância e gênero (SCHMIDT, STOCCKER, 2009; 

SEIBERT, 2010); e 1 trabalho relacionado ao tema “Imagem e Educação” para tratar dos 

processos de ensino-aprendizagem de professores em formação (WUNDER, 2006). 

Os 10 trabalhos que tratam da mídia revista impressa analisam o produto matérias 

jornalísticas (VEJA), científicas (Material cientifico da revista Comunicação e Educação) ou 

de entretenimento (Superinteressante, Minha Novela, TITITI, Isto É, Quadrinhos, Corpo a 

Corpo, Plástica e Beleza) e se relacionam aos temas “Relação entre Comunicação e 

Educação” em 3  trabalhos para tratar sobre ciência nos meios de comunicação de massa 

(PECHULLA, 2004; FERREIRA, 2009); debatem o conceito de formação do autor em 

revistas (ALCÂNTARA, 2005). A revista é debatida também na temática “Juventude” em 4 

trabalhos (FERNANDES, 2006; SCHMIDT, 2008, 2011; LACERDA, 2011), nas 

“Tecnologias da Informação e Comunicação” em 1 trabalho (ROCHA, 2007), no tema 

“Educação a Distância” em 1 trabalho em revistas informativas (SABBATINI, 2013); e na 

discussão do “Corpo” para saber como as revistas convocam os sujeitos à normalização de 

uma remodelagem corporal (MORAES, SARAIVA, 2010).  

Dos 7 estudos que tratam da mídia jornal impresso, 5 estão na temática “Jornal 

Impresso” (Jornal Zero Hora, O Globo); analisando matérias publicadas por essa mídia com 

vistas a investigar a relação entre educação e jornal (BACK, 2012; SILVA, 2009; 

ZANCHETTA, 2005; SALES, 2009; FERREIRA, 2007) e 2 relacionam-se à temática 

“Relação entre Comunicação e Educação”, sendo que 1 trabalho não aborda o produto e está 

relacionado ao tema (PAROLI, ALMEIDA, 2006).  

Dos 5 estudos que tratam a mídia videogame, 4 relacionam-se à temática “Jogo 

Eletrônico”, discutindo apenas o produto jogo eletrônico, tais como Tomb Raider e Second 
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Life.  Esses estudos analisam suas narrativas, imagens e sons (MENDES, 2006, 2008); o 

desenvolvimento da aprendizagem (FANTIN, CORRÊA, 2011); a possibilidade de constituir 

jogadores que se formem criticamente por meio do jogo (ZANOLLA, 2009); e 1 trabalho com 

o tema “Juventude” (FERREIRA, OSWALD, 2009). Percebemos que quase todos os 

trabalhos que debatem a mídia videogame o fazem articulado ao tema “Jogo Eletrônico”, já 

que de 5 trabalhos que discutem a mídia videogame, 4 estão no tema “Jogo Eletrônico”. Já 

todos os 4 trabalhos que tematizam o “Jogo Eletrônico” também 4 abordam o videogame 

como mídia.  

Identificamos 3 trabalhos que tratam da mídia audiovisual vídeo e do produto 

midiático filme nas temáticas “Imagem e Educação”, com 2 trabalhos discutindo questões 

relacionadas à produção de imagens e narrativas no cotidiano escolar (OLIVEIRA, 2007); e 

abordando imagem e linguagem como gênero discursivo com vistas à formação (SOUZA, 

2011); e 1 trabalho que pensa criticamente o papel da videogravação na pesquisa sobre 

crianças no tema “Infância” (HONORATO, FLORES, SALVARO, LEITE, 2006).  

Três trabalhos discutem as mídias de maneira geral, ou seja, não abordam nenhuma 

mídia e nenhum produto midiático em específico. São estudos que analisam a “Relação entre 

Comunicação e Educação” (SOARES, 2005) discutindo questões relacionadas à compulsão à 

comunicação na contemporaneidade (RATTO, 2006); e fazendo relação com a crítica da 

linguagem em Nietzsche (RATTO, 2008). 

Fica evidenciado que as mídias e seus produtos midiáticos são tratados pelo GT 16 

como instrumentos que medeiam processos educativos, que auxiliam no desenvolvimento da 

linguagem, do discurso, da recepção de mensagens, produção de sentidos e subjetividades, 

sejam de crianças, adolescentes, jovens, estudantes, professores em formação inicial ou 

continuada. Portanto, esses instrumentos não podem ser desvinculados da educação.  

No que se refere à caracterização de cada produto midiático abordado nas mídias, 

observamos que a maioria dos trabalhos não traz essa especificidade, referindo-se apenas aos 

produtos filme, matéria de jornal, programa de tv, sites e blogs, redes sociais, jogos 

eletrônicos, música, novela, fotografia e quadrinhos.  

Ainda assim, fazendo um apanhado sobre aqueles em que foi possível identificar qual 

o produto específico da produção cultural, identificamos, no produto filme, as seguintes 

produções culturais: Grande Otello, Sociedade dos poetas mortos, Um dia depois de amanhã, 

Triunfo da vontade, Vítimas da tormenta, Pinóquio, Cinderela, Como nascem os anjos, 

Central do Brasil, O Pagador de Promessas, Mágico de Oz, O garoto, Janela da Alma, Desejo 
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Proibido, Diários de Motocicleta, Balzac e a costureirinha Chinesa, 5x favela, Agora por nós 

mesmos, Vida Maria, Mutum, Trapalhões, Priscilla e a rainha do deserto. Muitos trabalhos 

analisam mais de um filme.  

Pelo produto midiático “Programas de Televisão”, identificamos a TV Escola, 

Programa Roda Viva, Jornal Nacional, CNN, Telecurso, Microssérie Cidade dos Homens, 

Nós na fita, Fantástico, Globo Ciência, Teleducação; Programa Amigos da Escola, além de 

desenhos animados, tais como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokemon, Meninas 

Superpoderosas, Simpson, Power Rangers, As Aventuras de Jimmy Neutron. Em novela 

temos estudo sobre Viver a vida, Malhação e Carrossel. Cabe ressaltar que a grande 

quantidade de programas de desenhos animados se deu porque em alguns trabalhos 

analisavam mais de um. 

As “Matérias de Jornal ou Revistas” que foram estudadas foram matérias de vestibular 

em um jornal, matérias de revistas como a VEJA, Superinteressante, Minha novela, TITITI, 

Isto É, Corpo a Corpo, Plástica e Beleza e Revista em Quadrinhos. As “Redes Sociais” que 

foram discutidas foram Orkut, Facebook, Twiter, NING e My Space. Os “Sites e blogs” foram 

Google, Webquest, Animale, Club Penguin e Trumblr. Já as “Músicas” foram MPB, 

eletrônica, Tema Rei Leão, Procurando Nemo, Branca de Neve. Os “Chats” foram 

Humortadela, Cervejaria Brahma; e “Jogos Eletrônicos” foram Tomb Raider, MUD e o 

Second Life.  

Ademais, o que pudemos notar sobre o debate desses produtos culturais é que, em 

geral, eles são utilizados para analisar questões relacionadas ao modo como os sujeitos 

constroem a sua identidade, como ele produz sentidos e subjetividades, quando posto em 

contato com tais produções, seja em sua juventude, na adolescência, na infância ou na vida 

adulta. Portanto, analisam esses produtos e suas produções a fim de identificar como se dão os 

processos de ensino e aprendizagem do sujeito e como ele se forma a partir do que lhe está 

sendo apresentado. 

2.8 Posicionamentos dos autores sobre a relação entre mídia e educação no GT 16 entre 

2004 e 2013  

 

Para análise sobre o posicionamento dos autores quanto à relação entre mídia e 

educação no GT 16 consideramos a ideia central que circulava na discussão do texto, sua 

recorrência e individualidade.  Do quantitativo de 190 trabalhos, 71 deles (38%) são 

favoráveis às mídias, ou seja, são estudos que, em sua problematização teórica, apontam a 
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importância das mídias, entendendo que, da forma como elas vêm sendo efetivadas na 

atualidade, estão contribuindo e formando o sujeito autônomo, ativo, ou propiciando a 

diversidade cultural; 68 (36%) dos trabalhos são favoráveis, em sua problematização teórica, 

à incorporação das mídias nos processos formativos, porém, em suas análises, demonstram 

que na realidade a relação entre mídia e educação não se efetiva a contento. E, por esse 

motivo, apresentam preocupações e estratégias de resoluções sobre como essa relação pode 

ser aprimorada; e 51 (26%) trabalhos, ao problematizarem as mídias, consideram as suas 

tensões, seus limites e seus avanços, estendendo esse raciocínio às análises das pesquisas.   

Os 71 trabalhos favoráveis às mídias trazem, em sua problematização, a importância 

da relação entre mídia e educação, uma vez que entendem as mídias como instrumento 

imprescindível ao melhor desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, um meio 

capaz de potencializar o pensamento humano. Internet, televisão, cinema constituem-se como 

mídia e filmes, programas televisivos, sites, blogs, chat, redes sociais, novelas, como produtos 

midiáticos que possibilitam novas formas de ler o mundo e produzir conhecimento (FANTIN, 

2004, 2006; CORRÊA, 2005; SILVA, 2005; MEDEIROS, 2009; SEIBERT, 2010; 

OLIVEIRA, 2009; RAMOS, QUARTIEIRO, 2005; BONILLA, 2004; VERSUTI, 2004; 

HALLMAN, BONILLA, 2009; ACCIOLY, 2005; RUIZ, 2004; SARAIVA, 2009; BORGES 

NETO, 2011; COSTA, ANDRADE, 2013; SILVA, 2004; MORAES, SARAIVA, 2010).   

Para os autores que entendem as mídias de maneira positiva, os meios de comunicação 

são importantes espaços educativos e socializadores que produzem sentidos, constituem 

subjetividades, auxiliando no desenvolvimento da linguagem, do discurso, do diálogo e da 

recepção de mensagens. Isso porque entendem que as imagens produzidas por essas mídias 

evocam, por meio de símbolos, a imaginação, enriquecendo sentidos, desenvolvendo a 

criatividade, a sensibilidade e o olhar (WUNDER, 2006; MARCELLO, 2006, 2008; 

ANDRADE, SCARELI, 2013; FERNANDES, 2004, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Para esses autores, as mídias, ao propiciarem uma nova noção de tempo e espaço que 

liga a informação de maneira rápida e instantânea com narrativas, linguagens e diálogos não 

lineares, em que não há o desconforto para elaboração do pensamento, constituem-se como 

produção cultural capaz de ressignificar as práticas educativas (BARRETO, LEHER, 

GUIMARÃES, MAGALHÃES, 2005; DIAS, 2004; SETTON, 2005; MARGARITES, 

SPEROTTO, 2011). Esses autores afirmam que as mídias, sob essa lógica, atuam no sentido 

de dissolução das fronteiras, sejam elas geográficas, profissionais, teóricas, “individuais, 

permitindo a constituição de um fazer em educação que saia da transmissão de informações e 
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aposte na construção de modos criativos de conhecimento” (FRANCISCO, MACHADO, 

AXT, 2004, p.10).  

Para os autores, a dissolução de fronteiras de tempo e espaço, a interação e a 

interatividade medeiam processos educativos e constitutivos dos sujeitos. A relação entre 

indivíduo e mídia se dá de maneira muito mais participativa. Essa interação e interatividade 

ocorrem de diferentes maneiras e constituem, de maneira mais ativa e participante, o sujeito e 

seu processo de formação (KRATOCHWILL, 2007; FERNANDES, 2010; ROCHA, 2011; 

CERNY, LAPA, 2011; BRITO, 2010; VARGAS NETTO, 2012). Estes afirmam que as 

mídias acionam nos sujeitos novos fatores intelectuais, tais como memória, imaginação, 

percepção e cognição, permitindo “aos alunos um maior acesso às informações que, 

trabalhadas em conjunto com colegas e professores, transformam o conhecimento” 

(FREITAS, 2009, p. 7). Sob essa nova modalidade educacional, instaura-se também uma 

nova relação entre professor e aluno, uma relação centrada no diálogo, na ação compartilhada, 

na aprendizagem colaborativa (FERNANDES, 2005; MATTAR NETO, 2008; BRANCO, 

OLIVEIRA, 2008; GUTIERREZ, 2009; SOARES, VALENTINI, 2011).  

Além disso, pela via do entretenimento, existe a possibilidade de os jovens, adultos e 

crianças construírem diferentes tipos de saberes, tais como afetivos, cognitivos e sociais 

(MENDES, 2008; MOITA, 2008; FERREIRA, OSWALD, 2009).  As atividades realizadas 

pelas mídias são consideradas importantes, pois, por meio delas, é possível fazer com que os 

sujeitos sejam capazes de decifrar códigos, orientar-se espacialmente, relacionar causa e 

efeito, reconhecer padrões, imaginar soluções, buscar alternativas para resolução de 

problemas, analisar contextos, selecionar informações, em fim aprender com tentativas e erros 

(FANTIN, CORRÊA, 2011). Consideram ainda que as mídias possibilitam a construção de 

sentidos e significados que, ao mesmo tempo, permitem que os sujeitos aprendam, 

desaprendam e reaprendam e, assim, se constituam como autônomos (SCHWERTNER, 2005; 

PAIVA, LOBO, 2006; LOPES, 2008; SÁ, SIQUEIRA, 2009; FRESQUET, 2008; 

ALMANSA, 2013). “Este modo de operar o pensamento pode promover um novo 

aprendizado a partir da experiência sucessiva de construção e desconstrução, de novos 

elementos, pontos de vista, circunstâncias e reflexões” (FRESQUET, 2007 apud 

DOMINGUES; FRESQUET, 2013. p. 3). 

Fica evidenciado que, segundo os autores que sustentam que as mídias são favoráveis 

à educação, elas proporcionam novas formas de acesso ao conhecimento, alteram elementos 

como interesse, motivação, ritmo de aprendizagem e melhoram a compreensão dos conteúdos 
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(FERNANDES, SILVA, 2004; CARVALHO, 2005; GUIMARÃES, BARRETO, 2007; 

ANDRADDE, 2008; FERREIRA, 2007; LUCKMANN, 2007; QUILES, 2010; FERREIRA, 

2012). A mídia serve, portanto, para transmissão de inúmeros gêneros, abriga a multiplicidade 

e o hibridismo, proporcionando, por exemplo, que as crianças tornem-se mais ativas, 

produtivas e capazes de constituir a sua própria identidade (FERNANDES, 2005; 

MIGLIORA, 2008; FLORES, 2012). Por meio de seus programas, altera o cotidiano dos 

sujeitos tornando-se “uma instituição formadora e atuante na prática educativa de processos 

educacionais formais e informais” (OLIVEIRA, 2005). 

Além disso, para os autores, os professores que entendem as mídias como 

instrumentos que medeiam à produção de sentidos, subjetividades e aprendizagem têm 

conseguido proporcionar uma formação autônoma a seus alunos (VILARES, SILVA, 2005; 

BRUNO, SILVA, 2005). As mídias constituem-se como ferramentas que complementam as 

relações humanas e que permitem novas configurações culturais dos processos educativos, ou 

seja, elas ampliam as possibilidades de interação do indivíduo com o mundo e contribuem 

também para a sua formação identitária (LEITE, 2006; MACHADO, 2009; BORTOLAZZO, 

2011; BARRETO JUNIOR, PUGGIAN, FÉLIX, 2013).  Isso significa dizer que as mídias 

constituem-se como instrumento capaz de aumentar à motivação, o interesse, a interação e a 

interatividade, melhorando o desenvolvimento da linguagem, diálogo, produção de sentidos e 

subjetividades. Elas aceleram a aprendizagem e constituem os sujeitos como criativos e 

emancipados (GOMES; BELLONI, 2004). 

Os 68 trabalhos identificados como favoráveis, mas com preocupações, assim como os 

estudos apenas favoráveis às mídias em sua problematização teórica, ressaltam a importância 

das mídias como meios de comunicação capazes de auxiliar na produção de sentidos, 

subjetividades, desenvolvimento da linguagem, interação e interatividade, constituição de 

identidades, ou seja, de formar sujeitos de maneira crítica, criativa, autônoma e emancipada. 

Ao mesmo tempo, esses trabalhos favoráveis, quando vão analisar a realidade ou apresentar 

resultados de pesquisas, indicam preocupações e estratégias de resoluções evidenciando que o 

modo como às mídias vêm sendo utilizadas nas diferentes instâncias educativas, seja na 

educação formal ou informal, não se realizam em toda a sua eficácia e eficiência. Observamos 

que, quando a relação entre mídia e educação com vistas à formação do sujeito não se efetiva, 

a responsabilidade dessa não efetivação é atribuída a grupos ou a indivíduos de maneira 

específica. 
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Segundo os autores, escola, professores, alunos, crianças, jovens e adultos tendem a 

ter uma visão fragmentada das mídias. No ambiente escolar, há o despreparo da rede de 

ensino por considerar que as atividades com mídias não são de sua atribuição. Chama a 

atenção à responsabilidade dada ao professor em fazer com que a relação entre mídia e 

educação se efetive de maneira eficiente. Se a relação entre mídia e educação não vem 

acontecendo em sala de aula, delega-se esta não efetivação à falta de profissionais 

qualificados para lidarem com as mídias na educação (NUNES, 2005).  

Os autores indicam que há também um preconceito linguístico, social e cultural por 

parte dos professores com relação às práticas de leitura e escrita mediadas por diferentes 

mídias, principalmente pela internet (FREITAS, 2005). Os professores são responsabilizados 

porque eles não entendem que esses meios de comunicação podem auxiliá-los como 

mediadores dos processos de ensino e aprendizagem (FANTIN, RIVOLTELLA, 2010). Eles 

ainda ressaltam que existe a falta de interesse dos próprios alunos e jovens por atividades no 

ambiente escolar que envolvam mídias. E isso se dá porque, em alguns casos, eles consideram 

que as mídias são meios de informação para entretenimento (OLIVEIRA, MENDES, 2012; 

NAGUMO, 2013). Também afirmam que, na infância, a escola, os pais e os adultos vêm 

utilizando as mídias como um brinquedo, como algo para entreter e sem mediação 

pedagógica, não propiciando assim auxílio a sua formação (GIRARDELLO, 2005). 

Por essa não efetivação da relação entre mídia e educação, os autores colocam como 

preocupação a necessidade de se debater sobre a importância das mídias na 

contemporaneidade como uma ferramenta cultural capaz de constituir na educação um 

conhecimento motivador e criativo (SARAIVA, 2004, 2011; GOMES, 2007; FERNANDES, 

2006, 2007; SALES, 2009; FERREIRA, 2009; KIRCHOF, 2011; LACERDA, 2011; BACK, 

2012; VITELLI, 2011; ROCHA, 2007; VIEIRA NETO, BRUNO, 2013). Evidenciam ainda a 

necessidade de se investir na criação de novas estratégias educacionais que reformulem a 

dinâmica do ensino-aprendizagem (MENDES, 2006; SCHMIDT, STOCCKER, 2009; 

ORTIZ, 2009; SILVA, COUTO, 2010; LOUREIRO, LOPES, 2012; RODRIGUES, 

MESQUITA, 2012; LOPES, 2011; MACEDO, 2012; LOPES, 2013; SILVA, 2013; 

QUADROS, 2013). 

Os estudos apontam também a necessidade de se criar e reelaborar políticas e projetos 

educacionais com vistas à “alfabetização” midiática (PINTO, 2004; FERREIRO, PRETO, 

2009; SANTOS, 2011; SANTOS, SANTOS, 2012; VELLOSO, 2013); inserir de fato as 

mídias no ambiente escolar como instrumento mediador das práticas pedagógicas (SILVA, 
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2008; RINALDI, DAL-FORNO, REALI, 2009; BARRETO, GUIMARÃES, 2011), fazendo 

com que a escola e os professores, principalmente, aceitem, reflitam e entendam que, na 

atualidade, sua função também seja fazer com que os alunos elaborem experiências a partir 

das mídias (MONTEIRO, 2006; SIMÕES, 2006; SABBATINI, 2011, 2013). 

Os autores preocupam-se em demonstrar a importância de melhor preparar os 

professores para lidar com as mídias (ABRANCHES, 2004; TORRES, 2004; ALMEIDA, 

2005; RAMOS, 2005; GONÇALVES, NUNES, 2006; ZANCHETTA, 2007; BERGMANN, 

2007; PEREIRA, 2008; CAIADO, 2010; BARREIRO-PINTO, SILVA, 2008).  Apontam a 

necessidade de criação de políticas públicas e projetos para formar e melhor preparar os 

professores para o uso das mídias (MARTINS, GALDINO, 2006; MARCOLLA, 2008; 

SCHNEIDER, MORAES, 2009; MALLMANN, 2008; CASTRO, 2011); expõem a 

necessidade de criação de uma cultura acadêmica que abarque, entre outros saberes, a 

incorporação das mídias na docência (PESCE, 2005; GRUTZMANN, DEL PINO, 2013). Os 

autores também discutem a necessidade de projetos que façam com que os alunos 

compreendam as mídias como um instrumento capaz de auxiliá-los na construção do 

conhecimento (BORGES, 2007, 2008; BRUM, MENDES, 2005; CERNY, 2010; 

MACHADO, BORGES, 2011; JUNQUEIRA, 2009); e indicam a necessidade de mediar 

pedagogicamente às mídias na infância (GIRARDELLO, 2005; HONORATO, FLORES, 

SALVARO, LEITE, 2006; MUNARIM, 2007; SARAIVA, KIRCHOF, 2012).  

Ademais, identificamos também 51 trabalhos que apresentam, em sua problematização 

teórica, as tensões que existem na relação entre mídia e educação. São estudos que realizam 

uma análise crítica dos meios de comunicação, das mídias, da linguagem, dos discursos, dos 

diálogos, dos processos de interação e constituição de identidades produzidas pelas mídias 

(DIAS, 2007; PECHULLA, 2004; FANTIN, 2005; SOARES, 2005; RATTO, 2006, 2007; 

FREITAS, 2009; FERREIRA, 2010; MARCELLO, 2010; SILVA, 2012; FERREIRA, 2009; 

SILVA, 2009; SANTOS, 2011; FERRARINI, SALGADO, 2013) fazendo uma vinculação 

com a sociedade capitalista, ideologia, poder, informação superficial e não conhecimento. 

Essa perspectiva problematiza as contradições da relação entre mídia e educação numa 

perspectiva crítica e reflexiva.  

Ao tratar sobre a relação entre mídia e educação em ambientes de educação formal, os 

autores com essa perspectiva discutem, em seus estudos, que a escola trata os alunos como 

sujeitos que “devem aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a viver 

de forma dócil, disciplinada e controlada” (PETARNELLA, 2008, p.18). Nesse caso, as 
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mídias são utilizadas como instrumentos utilizados apenas para reafirmação do existente, ou 

seja, uma educação fragmentada que atende a interesses específicos da sociedade 

(GUIMARÃES, MAGALHÃES, BARRETO, 2010; SANTOS, 2013; COUTINHO, 

QUARTIEIRO, 2009). 

 Desse modo, os autores evidenciam que reproduzir ou aceitar, sem questionamentos, 

o que é divulgado pela mídia precisa deixar de fazer parte da rotina escolar. Para eles, faz-se 

necessária uma criticidade “sobre esta relação que inclua, por parte de ambos, a possibilidade 

de negação de determinado meio de comunicação ou assunto, ou ainda possibilite a escolha 

daquilo que realmente é relevante para o seu crescimento como leitor-cidadão” (PAROLI, 

ALMEIDA, 2006, p. 1). Para os autores, a reflexão sobre a determinação social é que permite 

ao sujeito estar ciente de sua inserção em uma sociedade influenciada por esses meios 

(ZANCHETTA, 2005, 2006, 2010; OLIVEIRA, 2007; COSTA, LEIRO, 2008; SCHMIDT, 

PETERSEN, 2013). 

No que diz respeito aos professores e sua formação, alguns trabalhos apresentam, em 

seus estudos e análises, conclusões que apontam a necessidade e a importância de formação 

de profissionais capacitados para se relacionarem com as mídias, uma vez que estas estão 

integradas à vida e ao cotidiano dos sujeitos em sociedade. Entretanto, ao mesmo tempo, 

demonstram que essa formação se dá a partir de uma racionalidade hegemônica “calcada por 

princípios como interdisciplinaridade, contextualização e desenvolvimento de competências” 

(PESCE, 2007). Com isso, demonstram que, por terem sido perversamente apropriados em 

favor dos interesses do capital, a necessidade de profissionais preparados se reverte em um 

pragmatismo e um cognitivismo que atendem à demanda do capital, sendo, pois, 

imprescindíveis que essa realidade seja desvelada (GUTIERREZ, 2005; PESCE, 2008; 

TOSTA, SANTOS, 2008; VIZENTIM, PESCE, 2010; LARA, QUARTIEIRO, 2011; 

LINHARES, FERREIRA, 2012; RODRIGUES, FARIAS, 2012; RODRIGUES, 2013).   

Fica evidenciado, nesses estudos, que as mídias podem ser meios de comunicação que 

possibilitam tanto a adaptação quanto a resistência. Sendo assim, é necessário entender que a 

relação entre mídia e educação “deveria ser mais que transmitir mensagens e mediar 

processos decodificadores” (ZANOLLA, 2009).  Ela deve permitir um “confronto do sujeito 

com a incompletude do simbólico, com o real irredutível, e, por isso mesmo, fonte de 

estranhamento e criação” (ROURE, 2007, p. 1). 

Contudo, ao realizar uma análise a partir das tensões existentes em sociedade, ou seja, 

ao investigar essa relação em sua totalidade, os autores afirmam que nessa sociedade as 
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mídias tendem a ser desfavoráveis à formação do sujeito, sejam elas utilizadas no âmbito da 

educação formal ou informal. Isso porque, permeadas pela lógica capitalista, as mídias 

acabam por ser utilizadas de forma genérica e homogeneizada (VARGAS NETTO, 2005, 

2013; ALCÂNTARA, 2005; SCHMIDT, 2008, 2011; SILVA, FABRIS, 2010; SOBREIRA, 

MORAES, FERREIRA, 2008).  

Além disso, as mídias são consideradas no processo de ensino e aprendizagem de 

forma “técnica e circunstancial, sob a forma do tratamento estrutural, da compreensão de 

questões e informações específicas, do relato, do comentário, do juízo de valor” 

(ZANCHETTA, 2008). As mídias refletem apenas valores e crenças que disseminam 

mecanismos hegemônicos e ideológicos (LAPA, 2007; PEREIRA, 2008; SANTOS, 

PEREIRA, 2011; SOUZA, 2011). As informações transmitidas aos sujeitos são fetichizadas, 

reificadas, cobertas por estereótipos que estigmatizam a sua constituição para fins pré-

determinados, sejam eles com vista ao mercado de trabalho ou ao consumo (SILVA, COUTO, 

2013; ZUIN, 2006; SUBTIL, 2007). 

Em síntese, evidenciamos que a maioria dos autores, em sua problematização teórica, 

considera que as mídias carregam em sua essência a possibilidade de aprendizagem, produção 

de sentidos, subjetividades, linguagem, discurso, interação, interatividade, recepção de 

mensagem, práticas pedagógicas e diálogos. Portanto, elas são de extrema importância na 

constituição dos sujeitos em sociedade por mediarem os processos educativos de ensino e 

aprendizagem, por proporcionarem mais autonomia, motivação, interesse, por desenvolverem 

elementos cognitivos capazes de fazer com que os sujeitos reelaborem suas experiências e se 

constituam como emancipados. Também chama a atenção os estudos que se colocam como 

favoráveis às mídias em sua problematização teórica, embora demonstrem, em suas análises, 

que, na realidade, a relação entre mídia e educação não se efetiva e por esse motivo 

apresentam preocupações e estratégias de resoluções localizadas em determinados grupos, 

realizando desta forma, uma análise micro desvinculada da totalidade.  
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Considerações finais 

 

Observamos que os estudos sobre mídia no GT 16 de Educação e Comunicação da 

Anped, entre 2004 e 2013, estão concentrados na região Sudeste, principalmente nos estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo, tendo a UERJ despontado como a instituição que mais produz, 

e na região Sul principalmente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

representados por três instituições, UFSC, ULBRA e UFRGS. Isso indica que esse GT segue 

a tendência histórica da ênfase da produção do conhecimento nessas duas regiões, nos grandes 

centros urbanos. Seria interessante perceber se as produções em outros GTs seguem essa 

mesma tendência ou se é apenas no que se refere à discussão das mídias.   

A maioria das produções problematiza as mídias na educação formal, mas nos chamou 

a atenção o grande número de trabalhos que não autodenomina o nível e a etapa do ensino 

formal em que as discussões se deram. Isso também ocorreu na análise dos aspectos 

metodológicos, o que acabou por dificultar o entendimento dos caminhos da pesquisa. 

Constatamos que a grande maioria dos trabalhos deu ênfase à produção de sentido, 

significação, linguagem, subjetivação, subjetividade, práticas discursivas e análise do 

discurso. Em muitas vezes, infância, juventude, televisão, jornal, TICs parecem não ter tanta 

relevância como objetos ou temáticas de pesquisa, mas como panorama para a análise da 

produção e práticas discursivas. Isso indica que existe uma tendência, nesse GT, de investigar 

a produção de sentidos e práticas discursivas em qualquer temática.  

Essa orientação também foi percebida nos aspectos epistemológicos/teóricos mais 

referendados nas pesquisas, já que a grande maioria dos referenciais teóricos foi justificada 

por apresentar uma perspectiva de analisar a narrativa, o discurso, o sentido e a linguagem, ou 

seja, o que está no âmbito da representação. Desse modo, o sentido é tão relevante que revela 

certa indiferenciação entre o que oferece embasamento para as discussões e o que se quer 

pesquisar. O objeto/tema/ e o referencial teórico se confundem, indicando o primado do 

sentido e de suas ramificações nos estudos que vinculam mídia e educação. Dizer isso é dizer 

também que a ênfase dos estudos é na reprodução, na circulação, na recepção, na 

representação e na intersubjetividade dos sujeitos diante da mídia e de seus produtos. 

Percebemos também que, embora os autores autodenominem em suas pesquisas 

diferentes referenciais epistemológicos/teóricos, algumas epistemologias embasam-se nos 

mesmos autores, acontecendo isso, inclusive, em trabalhos vindos da mesma instituição. Seria 
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importante investigar, portanto, se existe realmente uma diferenciação epistemológica ou só 

de nomenclatura.  

A grande maioria dos autores considera a mídia instrumento, artefato tecnológico 

eficaz e eficiente que altera o interesse, a motivação, a compreensão de conteúdos, ou seja, 

coopera para a aprendizagem. Sobre esse aspecto, identificamos duas tendências mais 

representativas. A primeira refere-se aos 71 (38%) estudos que entendem que as mídias, da 

forma como vêm sendo utilizadas na atualidade, estão constituindo sujeitos emancipados. Os 

autores com essa perspectiva entendem que, na atualidade, as mídias constituem-se como 

importante espaço socializador capaz de mediar os processos de ensino e aprendizagem. Isso 

porque ela proporciona uma nova noção de tempo e espaço, desmanchando fronteiras 

existentes nos processos educativos.  

Desse modo, ela evoca a imaginação, permitindo que os sujeitos ressignifiquem suas 

práticas, sejam elas pedagógicas ou culturais. Além disso, pela interação e pela interatividade, 

a relação entre indivíduo e mídia ocorre de maneira mais participativa. Pelo desenvolvimento 

da linguagem, do discurso, do diálogo, as mídias auxiliam no desenvolvimento da memória, 

da imaginação, da percepção, estimulam a cognição e ampliam elementos de motivação, 

ritmos de aprendizagem, melhorando a compreensão de conteúdos e tornando os sujeitos mais 

participativos, eficazes, eficientes e criativos. 

A segunda tendência refere-se aos 68 (36%) estudos que são favoráveis à incorporação 

das mídias nos processos formativos em sua problematização teórica, porém, em suas 

análises, demonstram que, na realidade, a relação entre mídia e educação não se efetiva e por 

esse motivo apresentam preocupações e estratégias de resoluções sobre como essa relação 

pode ser aprimorada. Quando a mídia ou seus produtos não se efetivam como o pré-

estabelecido, a responsabilidade é atribuída a grupos específicos e, nesse contexto, estratégias 

de combate são propostas de forma localizada. Assim, quando a relação entre teoria e prática 

ou entre teoria e realidade não se efetiva, fica evidenciada a preocupação dos autores em 

apresentar estratégias e soluções para que a mídia possa vir a atingir seu objetivo. A 

responsabilidade da não positividade das mídias geralmente é atribuída a grupos específicos, 

ou seja, a uma análise micro, descolada da análise do todo da sociedade.  

Essas tendências revelam que a maioria dos trabalhos, 139 (74%), não analisam as 

mídias em suas tensões. A análise das mídias é realizada de forma fragmentada, não 

relacionada ao todo da sociedade, ou seja, sem fazer vinculação com as determinações 

concretas. Cabe ressaltar que, em 51 (26%) estudos, identificamos que há preocupação em se 
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discutir a relação entre mídia e educação a partir de suas tensões. Esse fato demonstra que 

existe ainda, em menor quantidade, a preocupação de alguns autores em discutir mídia e 

educação a partir de sua totalidade concreta.  

Percebemos, dessa forma, que a positividade das mídias torna-se emblema desse grupo 

de trabalho durante o período analisado. Nessa condição, as mídias são concebidas tendo 

funcionalidades específicas, ou seja, servem de instrumento que medeiam os processos 

educativos que auxiliam os professores em sala de aula e que preparam os alunos para o 

mercado de trabalho. Portanto, não consideram, nessa defesa, como fez Marx (2008) e os 

estudos da Teoria Crítica da Sociedade, Adorno e Horkheimer (1985), que a direção dessa 

aprendizagem, dessa mediação, pode ser para a pseudoformação, levando em conta as 

determinações da sociedade quando o conteúdo cultural é empobrecido. Sendo assim, esses 

sujeitos aprendem, mas aprendem para serem funcionais, adaptados, podendo haver uma 

mutilação da cognição, da consciência e da reflexão crítica.  

A maioria dos estudos não analisa a produção das mídias e de seus produtos, mas a sua 

reprodução, a recepção, sem considerar que a produção já indica uma forma de uso, de 

interação, mecanismos cognitivos e de pensamento que podem ser alienados e fetichizados. A 

mídia ganha vida própria como se já tivesse uma destinação, sem pensar na relação entre 

indivíduo, sociedade e cultura, parecendo que a mediação acontece entre indivíduo-indivíduo 

e indivíduo e informação propiciada pela mídia e é isso que é investigado. 

Desse modo, em sua grande maioria, os trabalhos não consideram a possibilidade de 

pseudoformação, de heteronomia, e quando consideram elementos similares de não 

autonomia, reduzem ao mau uso, à má destinação, ao sujeito que não tem interesse ou 

consciência de sua importância. Exclui-se, dessa forma, a possibilidade de resistência ao 

instituído, convertendo-se assim apenas à execução do particular, condição esta que tende a 

levar o sujeito à pseudoformação (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).    

Cabe ressaltar que o olhar das contradições das mídias não leva a nenhum 

posicionamento pessimista, negativo ou fatalista. Revelar a racionalidade do capital nas 

diferentes instâncias educativas formais e informais e debater a aparência da realidade 

oferecem elementos de entendimento e, assim, de possível resistência.   

Se o sujeito não vivencia experiências formativas, o pensamento tende a ser reificado. 

Sob essa lógica, o sujeito iguala informação a conhecimento, se sente ativo, participativo. 

Porém, essa inserção ocorre com uma visão ideológica que reduz os produtos midiáticos a 

meras mercadorias, a uma funcionalidade que a sociedade capitalista previamente já destinou. 
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Desse modo, a possibilidade de formação cultural, que envolve sujeitos críticos e 

emancipados, é dificultada. 

A relação entre mídia e educação com vistas à formação do sujeito deveria, de acordo 

com Adorno (1996), ser um exercício contínuo de reflexão e de autorreflexão das 

contradições. Isso porque a “formação que conduziria à autonomia dos homens precisa levar 

em conta as condições que se encontram subordinadas a produção e a reprodução da vida 

humana” (ADORNO, 1995, p. 19). Sendo assim, as mídias e seus produtos podem ser 

elementos que constituam a resistência visando à emancipação. 

O sujeito formado com vistas à emancipação pode ser capaz de estabelecer relações 

com a sociedade, baseando-se em posturas éticas que permitam desvendar as contradições 

impostas pelo modelo socioeconômico hegemônico, combater o individualismo, o culto da 

opinião e o conhecimento rápido e padronizado exigidos na atualidade.  

É necessário, pois, problematizar que formação é essa. Desse modo, consideramos que 

este seja um dos maiores desafios que se apresenta na atualidade, o de materializar a educação 

no sentido de formar sujeitos que sejam capazes de conhecer as condições que o determinam, 

determinam o outro e a sociedade. A meta seria educar para a autonomia, formar para a 

constituição de uma consciência verdadeira, sendo capazes de se colocarem frente aos objetos 

(mídia e produto cultural), revelarem suas contradições e refletirem sobre a criação de 

produtos que causam estranheza a essa sociedade administrada de sujeitos conduzidos que se 

consideram ativos e portadores de conhecimento. E, por isso, defendem-se com gana as 

mídias e perseguem-se aqueles que revelam as contradições, as determinações, fazendo uma 

defesa ferrenha, que, como diz Adorno, geram comportamento que, ao invés de perseguir a 

verdade do objeto, persegue o portador da notícia (CHAVES, 2015). Afinal, defender o objeto 

é defender o próprio eu na dinâmica da identificação.  
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Apêndice A – Planilha elaborada para análise das produções do GT 16. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 TÍTULO: 

 

 

 

 

1.2 EDIÇÃO E ANO DA REUNIÃO (ANPED): 

 

Qual: 
 

2. CONTEÚDO DO TRABALHO 

 

2.1 RESUMO: 

 

SIM NÃO
 

 

2.2 PALAVRAS CHAVES: 

 

SIM NÃO 
 

 

3.   REGIÃO, ESTADO   E INSTITUIÇÃO EM QUE O TRABALHO FOI PRODUZIDO 
 

 

3.1 A REGIÃO, ESTADO E INSTITUIÇÃO EM QUE O TRABALHO FOI PRODUZIDO ESTÃO 

CLARAMENTE EXPLICITADOS? 

 
 

SIM NÃO
 

Quais: 

 
 

 

4. OBJETIVO 
 

 

          

         4.1 OS OBJETIVOS ESTÃO CLARAMENTE EXPLICITADOS? 
 

 

SIM NÃO
NÃO ESTA CLARAMENTE EXPLICITADO, MAS 
PODE SER IDENTIFICADO

 
 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

        

      5.2 A ABORDAGEM DA PESQUISA ESTÁ EXPLICITADA? 

 

             

SIM NÃO
 

 

      5.2.1. CASO SIM, QUAL A ABORDAGEM? 

 

            

QUALITATIVA QUANTITATIVA QUALI-QUANTITATIVA
 

    

     5.1 O TIPO DE PESQUISA ESTÁ EXPLICITADO? 

 

               

SIM NÃO
 

 

Qual: 
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       5.1.1 CASO SIM, QUAL O TIPO? 

 

DOCUMENTAL DE CAMPO ESTUDO DE CASO

ETNOGRÁFICA PESQUISA PARTICIPANTE PESQUISA AÇÃO

BIBLIOGRÁFICA TEÓRICA EXPLORATÓRIA

COMBINAÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE DADOS
 

 

 

         5.3  O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ESTÁ EXPLICITADO? 

 

SIM NÃO
 

          5.3.1 CASO SIM, QUAL O INSTRUMENTO? 

 

ENTREVISTA OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
 

 

QUESTIONÁRIO VÁRIOS
 

6 TIPO DE EDUCAÇÃO 

 

       6.1  INSTÂNCIA EDUCATIVA FORMAL (INSTITUIÇÕES ESCOLARES)?  

 

SIM NÃO NÃO ESTA CLARAMENTE EXPLICITADO, MAS PODE SER IDENTIFICADO

 
   

6.2 NÍVEL DE ENSINO 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO SUPERIOR
 

 

       6.3 ETAPAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

         EDUCAÇÃO INFANTIL    ENSINO FUNDAMENTAL  

         ENSINO MÉDIO NÃO É ABORDADO  
 

        6.1. 3 ETAPA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 

       GRADUAÇÃO  

       FORMAÇÃO CONTINUADA  

       PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO  

                             DOUTORADO  

       NÃO É ABORDADO  
 
        
     7.  MODALIDADE DE ENSINO 

 

      
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 

      
EDUCAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

     
NÃO É ABORDADO
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    8  REDE DE ENSINO 

 

      
PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA E PRIVADA NÃO É ABORDADO

 
 

   9. INSTÂNCIA EDUCATIVA INFORMAL - (INSTITUIÇÕES QUE REALIZAM PROCESSOS DE 

SOCIALIZAÇÃO EDUCATIVOS)? 

 

 

      SIM NÃO  
 

 

 
  

7  TEMÁTICAS ABORDADAS 
 

 
 

ESTÁ CLARAMENTE EXPLICITADO
NÃO ESTÁ CLARAMENTE EXPLICITADO, MAS 
PODE SER IDENTIFICADO

 

NÃO É ABORDADO
 

Quais: 

 

 

8 ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS/TEÓRICOS 
 

 

          9.1 A ABORDAGEM EPISTEMOLÓGICA/TEÓRICA ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA? 

 

SIM NÃO
 

 

 

 

 

 

        9.2 AUTORES/TEÓRICOS QUE EMBASAM A DISCUSSÃO  

 

 

 

 

 

9 TIPOS DE MÍDIA 

 

 

 

INTERNET VÁRIAS MÍDIAS VIDEOGAME
 

AUDIOVISUAL - VÍDEO AUDIOVISUAL - CINEMA REVISTA IMPRESSA

 JORNAL IMPRESSO TELEVISÃO

MÍDIA EM GERAL NÃO É ABORDADO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais: 

Quais: 

Quais: 
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10 PRODUTOS MIDIÁTICOS 

 

 

 

            
MÚSICA SITE E BLOG FILME

              

            
REDE SOCIAL VÁRIOS  PRODUTOS PROGRAMAS

 

            
QUADRINHOS JOGO ELETRÔNICO NOVELA

 
 

           
NÃO É ABORDADO MATÉRIAS DE JORNAL OU REVISTAS

 

           
FOTOGRAFIA

 
 

11 POSICIONAMENTO DOS AUTORES SOBRE AS MÍDIAS 

  

 

FAVORÁVEL AS MÍDIAS NO REFERENCIAL TEÓRICO/PROBLEMATIZAÇÃO, MAS NA 
REALIDADE/EFETIVAÇÃO APONTA LIMITAÇÕES/PROBLEMAS/RESOLUÇÕES.

 

FAVORÁVEL AS MÍDIAS NO REFERENCIAL TEÓRICO/PROBLEMATIZAÇÃO E NA 
REALIDADE/EFETIVAÇÃO.

 

APRESENTA AS CONTRADIÇÕES DAS MÍDIAS NA TEORIA/PROBLEMATIZAÇÃO E NA REALIDADE.

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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